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KADASTRALE GEGEVENS 
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FOTO’S 
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Beschrijving 
OPPERVLAKTES :  

- Perceelsbreedte : 142 

- Perceelsdiepte : 100m² 

- Bebouwde oppervlakte : 832m² 

▪ Woonhuis : 170m² 

▪ Stal / garages / bergingen : 244m² 

▪ Loods : 438m² 

- Nuttige woonoppervlakte : 340m² 

 

WOONHUIS :  
Opgericht in 2001 en bestaande uit : 

- Kelderverdieping : 2 kelders met CV stookoliebrander 

- Gelijkvloers : inkomhall met trap naar verdieping, apart toilet met wastafel, berging, ingerichte keuken en eethoek, 

living met open haard, bureel / slaapkamer, gang 

- Verdieping : zeer grote nachthall, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamers 3, slaapkamer 4, onafgewerkte badkamer 

met ligbad, toilet en wastafel 

- Zolder niet afgewerkt 

- Voorzieningen : aangesloten op riolering, stadwater, elektriciteit, Tv-distributie, telefoonaansluiting, geen 

erfdienstbaarheden 

BIJGEBOUW :  
Opgericht in 2001, ruwbouwwerken zijn afgewerkt, dak nog gedeeltelijk verder af te werken, nog 3 garagepoorten te plaaten. 

Kan gebruikt worden als garages of bergingen. Voorzien van zolders 

 

LOODS :  
Betonconstructie type Valcke, gevels in silexbeton, betonvloer, betonspanten en dak in eternietplaten, geïsoleerd. Poort 

vooraan en achteraan, directe toegang tot achterliggende weides, 5 afgesloten stallingen. 

 

OPMERKING :  
Zowel de woning, de weide als het bouwland zijn vrij van pacht. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@immogroup-s.be


Lombardsijdestraat 11 8620 Nieuwpoort – info@immogroup-s.be – BIV 501.175 – 058/23.17.80 

FINANCIËLE  INFO 

VERKOOPRECHTEN VANAF 1/01/2020 
- algemeen tarief van 10% 

- daling van 7% naar 6% voor de aankoop van de enige gezinswoning 

- daling van 6% naar 5% voor de aankoop van de enige gezinswoning met ingrijpende energetische renovatie. 

BIJKOMENDE KOSTEN 
- ereloon notaris volgens barema’s 

- aktekosten : + / - 900 + BTW 

- Bijlagen : € € +/- € 100 

- eRegistration + BTW = € 50,22 

- kosten overschrijving : € 230 

- Recht op geschriften incl BTW : € 60,50 

 
 
PRAKTISCHE INFO 

AANKOOP 
Bij akkoord over onroerend goed en prijs is verkoop gesloten.  

VERKOOPOVEREENKOMST 
Het akkoord wordt vastgelegd in een onderhandse verkoopovereenkomst. Indien gewenst wordt een ontwerp bezorgd aan Uw 

notaris ter goedkeuring, voor de ondertekening. Bij ondertekening dient een voorschot betaald te worden van 10% op de 

verkoopprijs per overschrijving. 

NOTARIËLE AKTE 
De notariële akte wordt verleden maximaal 4 maanden te rekenen vanaf de ondertekening van de onderhandse overeenkomst. 

Betaling van de aankoopsom min het reeds betaalde voorschot plus de verkooprechten en aankoopkosten bij het verlijden van 

de notariële akte. Bij het verlijden van de notariële akte bent U eigenaar en gaat het genotsrecht ( tenzij anders 

overeengekomen ) en het eigendomsrecht over van verkoper naar koper. 
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