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Dossier cv

Naam persoon De Keyser, Nancy

ldentiÍicatie persoon 66101921886

Detail van het geselecteerde aÉikel
Kadastrale afdeling 24662 AARSCHOT 2 AFD

Betrokken goederen : Totale opp 178 - Toestand op : 09/0912021

Deze kopij van kadastrale inlichtingen is toegelaten door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, dêwelke dezè aanlevert op basis van gegevensbanken die
gekend zijn en dowslke in haar documentatle vervat zÍn.

www,e-notariaal.be

De Keyser - Marc Tiensestraat, 38 3200 Aarschot (België) vE 1t2
op een

deel van een goed
dat niet kan gesplitst

worden : Ja

De Keyser - Nancy Westerlosesteenweg, 83 2230 Herselt (België) vE 112
op een

deel van een goed
dat niet kan gesplitst

worden : Ja

1 - FABRIEKSTR 90 F 0052c5P0000 HUIS 178 1951 2F 1323

09-09-202'l 09:58
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Bijlagen

í-Kadastraleafdeling:24662-AARSGHOT2AFD-Sectienummer:F-Nummervanhetperceel :0052C5P0000
Perceel lnÍormatie
Code en beschrijving administratieve gemeente (NlS) : 24001 - MRSCHOT
Code en beschrijving validatie van de oppervlakte : T - Titel
Volgorde van de onderdelen van het perceel : 01
lD PUR toestand : '12053646
Cadastrale lnformatie
Datum eerste ingebruikname goed : 2013-'1 1-01
Bouw Informatie
Aantal badkamers : 2
Bloknummer: *

Bebouwde oppervlakte : 1 16
Centrale veruarming : Ja
Code en beschrijving indicie van het gebouw : 40 - Huis zonder bewoonbare kelder
Code en beschrijving kwaliteit van het gebouw : N - Normaal
Code en beschrijving bouMype (aantal gevels) : A - Gesloten bebouwing
Code en beschrijving kadastrale aard van de PUR : 200 - HUIS
Detail code privatief deel : *.--
Aantal verdiepingen bovengrond : 2
Aantal garages : 1

Aantal woongelegenheden : 1

Jaar van de laatste fysieke wijziging : 20í 3
Aantal woonplaaisen :4
PUR nummer : AB78.GQ33.BG
Nuttige oppervlakte : 184
Adres lnformatie
Postcode : 3200
Code en beschrijving administratievê gemeente (NlS) : 24001 - AARSCHOT
Huisnummer voor te sorteren : 90
Begin versie timestamp adrestoestand : 2014-O4-O8
Begindatum adrestoestand : 2013-1 1-0'l
Eigendomstoestand lnformatie
Vorige artikel inschrijving : NA
Artikel registratie : NA
Begin versie timestamp eigendomstoestand : 2021-08-09
Fiscale begindatum van de eigendomstoestand : 202'l-06-12
Juridische begindatum van de eigendomstoestand : 2021-06-12
lD van de eigendomsloestand :2í3676781
Perceelstoestand lnformatie
Begindatum perceelstoestand : 2013-1 1-01
Beginjaar perceelstoestand : 2013
Detail code privatief deel : "***
lD perceelstoestand : 12037737
Begin versie timestamp perceelstoestand : 20 1 4-04-08
Bodeminformatie
Code en beschrijving PUR aard : 200 - HUIS
Code en beschrijving PUR type : 2 - Terrein
PUR nummer : AB78.GQ34.BF
Ligging ongebouwd : FABRIEKSTR

Deze kopij van kadastrale inlichtingen is toegelaten door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, dewelke deze aanlevert op basis van gegevensbanken die
gokend zijn en dêwolke in haar documentatie vervat ziin.

www.e-notariaat.be
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Uittreksel uit het kadastraal percelenplan
Gecentreerd op:

MRSCHOT 2 AFDnrrfirfiiÍlrFilll
r@eEnanrr

Meest recente toestand

Aangemaakt op 09 /0912021

Schaal: I : 1000
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Square P,'Verhaegenlaan

De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producentvan de databank waarjn deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele
eiSendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet, Vanaf o1 /01 /201a worden de Éebouweir oi Ëet kadastraaf percelenplan geleideljjk veruangen
door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel.Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AApD zal àan niet langer verantwoordelijk zijn voor à'e voors-telling vai de
gebouwen op het kadastraal percelenplan .be


