
TE KOOP

Appartement

Prijs: € 324.000

Emile Dancolaan 14
2050 ANTWERPEN
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Technische Fiche
FINANCIELE INFORMATIE

Prijs € 324.000

Registratierechten 12% * € 38.880

Registratie 3% enige woning € 9.720

Honorarium not. + BTW € 3.015

Gem. kosten € 150

Gem. kosten huur €

RUIMTES

Slaapkamers 3

Aantal badkamers 1

Aantal toiletten 1

Keuken Volledig ingebouwd

Terras Ja

Parkings 1

INFORMATIEPLICHT

Verkavelingsvergunning In aanvraag

Vrij In aanvraag

Voorkooprecht In aanvraag

Bouwovertreding Niet van toepassing

Juridische beslissing
Nog niet
aangevraagd

Stedenbouwkundige
bestemming

In aanvraag

EPC 97.65 kWh/m²

Verval datum EPC 31/08/2025

Unieke code
11002-G-
2013_56144/EP12946/
A001/D01/SD017

ALGEMEEN

Elektrische keuring Ja, conform AREI

Grond certificaat In aanvraag

KADASTER

Niet Geind.KI € 1.024

Sectie N

Nummer 0204/00H031

Geregistreerde opp. 15540,76

BIJZONDERHEDEN

Bouwjaar 2013

Verwarming Collectief

Type verwarming CV op gas

Raamkozijn Alu

Dak Plat dak

Staat van het dak Perfecte staat

Lift Ja

OBJECTGEGEVENS

Bewoonbare Opp. 83 m²

Verdieping 3

Type gebouw Appartement

Staat Nieuwbouw

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.
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Foto's
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Beschrijving
Op Linkeroever lijkt het elke dag vakantie. Het is hier rustig, groen en toch levendig dankzij de leuke 
barretjes en restaurants die er maar bij blijven komen. De stad is een tram- of fietsrit ver. En je woont in een 
zalig licht hoekappartement met drie slaapkamers, een terras en heel veel ruimte!

Op de derde verdieping van een recent gebouwd hoekpand in de groene Regatta-wijk bevindt zich je nieuwe 
woonst. Je raakt er makkelijk met de trap (sportief!) of met de ruime lift (met boodschappen bijvoorbeeld).

Via de veiligheidsdeur betreed je je lichte appartement met veel ramen en doorlopende parketvloer, waardoor 
het nog ruimer lijkt. In de inkomhal vind je meteen voor je de deur naar de aparte wc. Rechts van je ligt de 
badkamer in tijdloze grijs- en wittinten. Ze is uitgerust met een tegelvloer (onderhoudsvriendelijk), ligbad, 
twee lavabo’s op een meubel en kastruimte boven- en onderaan. Ook een handdoekenradiator is voorzien, 
altijd praktisch. De drie lichtrijke kamers (een van 12 m2 en twee van bijna 9 m2) liggen naast elkaar. Richt je ze 
allemaal in als slaapkamer of maak je er een hobbykamer van, een bureau, dressing of extra stockageruimte… 
dat kies je helemaal zelf. 

De lichtrijke woonkamer met open keuken ligt achteraan in je appartement. Hier heb je een zee aan ruimte, 
waar het zalig zitten is, zonder enige inkijk van de buren. Overal is zonnewering voorzien, zo hou je het 
appartement in de zomer lekker fris. Er is plaats voor je eettafel, een knusse zithoek, speelplekje voor de 
kinderen, alles kan. Via een groot schuifraam stap je op het terras, ideaal om buiten te eten met mooi weer. De 
open keuken is praktisch en volledig ingericht, met een koelkast met vriesvak, oven, vaatwasser en kookvuur 
van Whirlpool en een dampkap van Novy. Ze kreeg dezelfde onderhoudsvriendelijke tegel als de badkamer. 

Spullen die je liever uit het oog houdt? Die kunnen in de berging, waar ook aansluiting voorzien is voor je 
wasmachine en droogkast. Ook de ventilatie, die heel het appartement voorziet van verse lucht, vind je terug 
in de berging.

Rust en groen en toch de stad vlakbij
Je woont hier in de groene Regatta-wijk, die in volle opbouw is, én vlak bij het groene Galgenweel. 
Tegelijkertijd ben je van hieruit toch zo de stad in: met de tram duurt dat maar tien minuutjes. Scholen, 
winkels, parken én openbaar vervoer, alles wat je nodig hebt, ligt hier op wandel- of fietsafstand.
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Indeling

Verdieping : Derde verdieping

Woonkamer: 31,5 m²

Open Keuken: 6 m²

Slaapkamer: 9 m²

Slaapkamer: 9 m²

Slaapkamer: 12 m²

Badkamer: 4,5 m²

Berging: 3 m²

Gang: 6,5 m²

Terras: 8 m²

Toilet: 1 m²
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