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Technische Fiche
FINANCIELE INFORMATIE

Prijs € 399.000

Registratierechten 12% * € 47.880

Registratie 3% enige woning € 11.970

Honorarium not. + BTW € 3.066

Gem. kosten €

Gem. kosten huur €

RUIMTES

Slaapkamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal toiletten 2

Keuken Geïnstalleerd

Terras Nee

INFORMATIEPLICHT

Verkavelingsvergunning In aanvraag

Vrij In aanvraag

Voorkooprecht In aanvraag

Bouwovertreding In aanvraag

Juridische beslissing
Nog niet
aangevraagd

Stedenbouwkundige
bestemming

In aanvraag

EPC 297 kWh/m²

Verval datum EPC 24/03/2032

Unieke code
20220324-0002570474
-RES-1

ALGEMEEN

Elektrische keuring Ja, conform AREI

KADASTER

Niet Geind.KI € 423

Sectie F

Nummer 1225/00A020

BIJZONDERHEDEN

Verwarming Individueel

Type verwarming CV op gas

Raamkozijn Hout

Dak Plat dak

Dakmateriaal roofing

Lift Nee

OBJECTGEGEVENS

Bewoonbare Opp. 144 m²

Gevelbreedte 4,3 m

Type gebouw Woning

Staat Direct bewoonbaar

OVERIGE INFORMATIE

Beschikbaarheid Bij akte

*Registratierechten bedragen 12% van de aankoopprijs.

Bij de aankoop van de enige eigen woning is vanaf 1 januari 2022 3% registratiebelasting verschuldigd. Bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop
en herbouw van deze woning betaalt u nog maar 1% registratiebelasting. De bijkomende rechtenvermindering voor bescheiden woningen: het grensbedrag is
220.000 euro. In de kernsteden is dit 240.000 euro. Deze woningen krijgen een vrijstelling voor het betalen van registratierechten op de eerste schijf van 93 333
euro. De vermindering bedraagt voortaan, evenredig met de verlaging van het tarief, 2.800 euro.

deze gegevens zijn louter ter informatieve titel. ImmoVasta bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid van de aan haar
verstrekte gegevens

ImmoVasta BVBA - Plantin en Moretuslei 135A - 2140 Antwerpen

Tel: +32 (0)3 289 70 30

Email: info@immovasta.be | Website: www.immovasta.be



Foto's
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Beschrijving
Uniek huis met vier slaapkamers op Zurenborg
 
Soms heb je van die huizen die je verrassen, zoals hier: vier verdiepingen, heel wat authentieke 
elementen, vier slaapkamers én een absolute toplocatie in één van Antwerpens meest gegeerde 
buurten!
 
In een straat met heel wat mooie geveltjes, vind je hier op nummer 3 dit fijne huis, ook met een 
schattig geveltje. Let op het ronde raampje net boven de voordeur. Wanneer je de betegelde 
inkomhal binnenkomt, spot je al meteen de roze trap, die je natuurlijk ook naar je eigen smaak 
kunt overschilderen.
Meteen rechts heb je de lichte leefruimte, op een mooie plankenvoer en mét een prachtige 
marmeren schouw, die uitgeeft op de open keuken net erachter: een tijdloze, praktische kookplek 
op een onderhoudsvriendelijke tegel, met een keramische kookplaat, dampkap, spoelbak, 
vaatwasser, oven en koelkast. Op het koertje kan je een kruidenbak zetten of een mooie plant, 
maar evengoed zet je hier je vuilbak of glasbak makkelijk uit het zicht. Je hebt hier op het 
gelijkvloers ook nog een apart gastentoilet.
 
Zoveel licht & zoveel kamers!
Op de eerste verdieping heb je een hal die kan dienstdoen als stockageruimte, bibliotheek 
bijvoorbeeld. Daarnaast bevinden zich hier twee slaapkamers op een mooie plankenvloer, 
waarvan de voorste nu dienstdoet als salon. Het daglicht dat hier royaal binnenstroomt, nodigt 
dan ook uit om languit te relaxen… Achteraan heb je nog een rustige kamer, op een witte 
plankenvloer, ideaal als kinderkamer.
 
Op de tweede verdieping kan je de hal en de overloop ook gebruiken om spullen op te bergen en 
heb je een heuse en suite slaapkamer, dus mét een eigen betegelde badkamer, een ligbad, lavabo 
met meubel en spiegel, een hangkast, toilet én aansluiting voor je wasmachine en droogkast.
 
Op de derde verdieping vind je tot slot nog twee fijne kamers, allebei op een plankenvloer, 
waarvan eentje roze geschilderd. Dat zijn dus heel wat kamers, die je kunt inrichten als 
slaapkamer, hobbyruimte, logeerkamer of bureau!
 
 
Pal in de hippe Zurenborgwijk
Je woont hier in een van de meest geliefde wijken van ’t Stad: het residentiële Zurenborg. De 
gezellige Dageraadplaats is twee straten verder, net als de Delhaize. Met de tram of op de 
fiets ben je hier zo in de stad en met een bakker als Domestic heb je hier altijd vers brood en 
gebak op amper één minuut van je voordeur. En ook het Biohofke iets verderop in de straat is een 
fijne buurtwinkel!
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Indeling

Verdieping : Kelder(-1)

30 m²

Verdieping : Gelijkvloers

Woonkamer: 15,5 m²

Keuken: 12,5 m²

Koer: 3 m²

Toilet: 2 m²

Inkomhal: 6,5 m²

Verdieping : Eerste verdieping

Salon: 15,5 m²

Slaapkamer: 13,5 m²

Verdieping : Tweede verdieping

Overloop + nachthal: 10 m²

Slaapkamer: 15,5 m²

Badkamer: 13,5 m²

Verdieping : Derde verdieping

Slaapkamer: 13,5 m²

Slaapkamer: 15,5 m²

Overloop + nachthal: 10 m²
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