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Technische Fiche
FINANCIELE INFORMATIE

Prijs € 424 900

Registratierechten € 42 490

Honorarium not. + BTW € 3 084

Gem. kosten €

Gem. kosten huur €

RUIMTES

Slaapkamers 4

Aantal badkamers 1

Douchekamer 1

Aantal toiletten 2

Keuken
Gedeeltelijk
Geïnstalleerd

INFORMATIEPLICHT

Verkavelingsvergunning In aanvraag

Vrij In aanvraag

Voorkooprecht Nee

Bouwovertreding

Geen rechterlijke
herstelmaatregel of
bestuurlijke
maatregel opgelegd

Juridische beslissing Niet van toepassing

Stedenbouwkundige
bestemming

Woongebied

EPC 381 kWh/m²

Verval datum EPC 9/03/2027

Unieke code
20170309-0001941235
-1

Erfgoed
Inventaris van
bouwkundig erfgoed

ALGEMEEN

Elektrische keuring Nee

Grond certificaat Aanwezig

KADASTER

Niet Geind.KI € 542

Sectie F

Nummer 1281P 3 P0000

Geregistreerde opp. 62

BIJZONDERHEDEN

Type verwarming

Staat van het dak Goed

Lift Nee

OBJECTGEGEVENS

Bewoonbare Opp. 175 m²

Type gebouw Woning

Staat Niet meegedeeld

OVERIGE INFORMATIE

Beschikbaarheid Bij akte
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Foto's
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Beschrijving

Authentiek herenhuis op toplocatie in 
Zurenborg
Vlakbij de allergezelligste pleintjes in de populaire Zurenborgwijk - op enkele passen van de Draakplaats en de 
Dageraadplaats - vind je dit monumentale pand. Eentje met originele elementen, 4 slaapkamers, en heel wat 
potentieel!

Je ziet het al meteen vanop straat: dit huis is er eentje met karakter, met z’n prachtige gevel, sierelementen en 
balkonnetje. 
Ook de inkomhal zorgt voor een indrukwekkend welkom, als je de zwarte marmeren trap, hoge plafonds met sierlijsten 
en de elegante trapleuning ziet.

Praktijkruimte, open leefkeuken en véél slaapkamers
Meteen links stap je het souterrain binnen, die nu is ingericht als leefruimte, met een volledig geïnstalleerde keuken, waar 
je een gasfornuis met oven en een dubbele spoelbak vindt, net als heel wat kastruimte, een vaatwasser, plaats voor een 
grote koelkast en aansluiting voor je wasmachine. Achteraan vind je ook nog aparte berging én een douchekamer.
Mits enkel slimme renovatiewerken, bouw je deze hele benedenverdieping om tot een ruime, aparte praktijkruimte, of 
een groot bureau. Met z’n aparte ingang is het een enorm interessante werkplek voor zelfstandigen, en het fiscaal 
voordeel dat je hiermee wint een extra bonus.

Via de mooie authentieke witgeschilderde trap in de lichte traphal - een prima plek voor die statement luster! - kom je op 
de eerste verdieping. Het licht stroomt hier mooi binnen in de leefruimte van maar liefst 30m en na een renovatie heb je 
hier een prachtige open leefkeuken. In de hal vind je de betegelde badkamer met een douche, toilet en dubbele lavabo.

Weetje: achter de valse plafonds gaan de originele hoge plafonds van 3,7 meter schuil, en onder de laminaatvloer schuilt 
nog de authentieke plankenvloer. Je tovert dit huis dus alweer snel om tot een authentiek pareltje!

Weer de mooie trap op, kom je op de tweede verdieping, met een grote ruimte van alweer 30m aan de voorzijde die je 
zelf nog kunt invullen, en achteraan een eerste slaapkamer. Op de derde en bovenste verdieping vind je nog eens drie 
slaapkamers.

Pal op de Draakplaats 
Je woont hier op de meest gegeerde locatie van Zurenborg, met de Draakplaats op enkele meters van je voordeur en de 
Dageraadplaats halverwege je straat. Wedden dat je hier héél vaak een terrasje zult doen binnenkort? Je hebt hier ook 
een tram, een velostation, een apotheek én de Delhaize in de buurt en ook voor het station van Berchem hoef je niet ver 
te wandelen.
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Indeling

Keuken: 12 m²

Salon: 18 m²

Berging: 7 m²

Douchekamer: 3 m²

Leefruimte: 30 m²

Koer/stadstuin:  m²

Badkamer: 7 m²

Multifunctionele ruimte: 30 m²

Slaapkamer 1: 7 m²

Slaapkamer 2: 17 m²

Slaapkamer 3: 13 m²

Slaapkamer 4: 7 m²

Hal : 17 m²
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