
Huis met verkavelbare gronden
 3512 Hasselt - Stevoortse kiezel 330
 Tonen op kaart
Huis

Wilt u meer weten over dit goed?
Contacteer Notaris Michaël Van Der Linden

Code: 196228

Start op

17/05/2021 om 09:00
eindigt op 25/05/2021 om 09:00 uur



Bieden vanaf

€ 350.000

Biedingsvoorwaarden en procedure









8062 m²

1

3

1406

- U blijft gebonden door uw bod zelfs indien iemand
een hoger bod heeft uitgebracht dan u. Indien de
notaris u uitnodigt om de verkoopakte te
ondertekenen en u niet verschijnt, moet u een
schadevergoeding betalen.

Verkavelbare gronden met grondig te renoveren of af te breken
woning en achterliggende grond. Rustige, doch zeer gunstige
ligging vlakbij het openbaar vervoer en winkels en gelegen op
10 min. van Hasselt Centrum en de oprit van de autostrade E313.
Vervallen verkavelingsvergunning ter beschikking betreffende
mogelijke creatie van 3 bijkomende bouwloten.

 Minder details

Kenmerken van het goed
Oppervlakte grond
Staat van het gebouw

8062 m²
Te renoveren

Aantal gevels

4

Aantal badkamers

1

- Uw bod moet het huidige bod met minimaal € 1.000
overschrijden.
- De biedingsperiode van deze verkoop eindigt op
09:00 op de laatste biedingsdag.
- Indien één of meerdere biedingen worden
uitgebracht tijdens de laatste vijf minuten van de
initiële biedingsperiode, zal de verkoop verlengd
worden met vijf minuten tot ten laatste 23:59. Enkel
de bieders die reeds een bod hebben uitgebracht
tijdens de initiële biedingsperiode kunnen biedingen
uitbrengen tijdens de verlenging.
- De aktekosten van de aankoop moeten worden
betaald binnen de vijf dagen na de akte van
de nitieve toewijzing in het kantoor van de notaris
die titularis is van de verkoop.

Notaris Michaël Van Der Linden

Bijkomende informatie
Binnenparking(s)

Toekomststraat 56, 3500 Hasselt

3

Wilt u meer weten over deze advertentie? Neem contact op
met het notariskantoor.

Financiële aspecten

 So e WILLEMS

Vrij vanaf

Bij de akte

 (011) 22.44.74
 so e.willems@hotmail.com

Kadastraal inkomen

€ 1.406

Opbrengsteigendom



 Bezoek

Stedenbouwkundige gegevens
De meest recente stedebouwkundige bestemming met de
benamingen die gebruikt zijn in het plannenregister.
Deels Woongebied met landelijk karakter en deels Agrarisch
gebied
Type overstromingsgebied

vrij

Niet van toepassing

Belangrijke documenten van de verkoop
 Toon minder details
 Verkoopsvoorwaarden.pdf

Dit goed delen:









Belangrijke documenten van het goed
 Varia.pdf
 Varia(2).pdf
 Kadaster.pdf
 Kadaster(2).pdf
 Bodemattest.pdf
 Bodemattest(2).pdf
 Bodemattest(3).pdf
 Bodemattest(4).pdf
 Stedenbouw.pdf
 Stedenbouw(2).pdf
 Stedenbouw(3).pdf
 Stedenbouw(4).pdf
 Plan.pdf
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