
HOUTHALEN-HELCHTEREN

Huis

Te Koop

Edelweisstraat 9
3530 HOUTHALEN-

HELCHTEREN

Prijs: € 295 000

6 0 3 350 m² 883 m²
584
kWh/m²

VDB.Immo
(Marie-Paule Vandeboel)
Hulststraat, 63
3630 Maasmechelen

+32 (0)476 959 958

info@vdb.immo
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FINANCIELE INFORMATIE

Prijs € 295 000

RUIMTES

Slaapkamers 6

Aantal badkamers

Keuken Kasten met toestellen

Parkings 3

Parking buiten 6

INFORMATIEPLICHT

Verkavelingsvergunning Nee

Vrij Ja

Voorkooprecht Nee

Bouwovertreding Niet van toepassing

Juridische beslissing Nog niet aangevraagd

Stedenbouwkundige
bestemming

Woongebied

EPC 584 kWh/m²

Verval datum EPC 30/12/2030

Unieke code
20201230-
0002355090-RES-1

ALGEMEEN

Elektrische keuring -

Grond certificaat Aanwezig

Technische Fiche
KADASTER

Niet Geind.KI €

Divisie 2

Sectie E

Nummer 1162B28

Geregistreerde opp. 883

BIJZONDERHEDEN

Bouwjaar 1974

Verwarming Individueel

Type verwarming CV op gas

Raamkozijn hout

Dak Zadeldak

Dakmateriaal Pannen

Staat van het dak Renovatie nodig

Lift Nee

OBJECTGEGEVENS

Bewoonbare Opp. 350 m²

Opp.Bebouwd 166 m²

Terrein Opp. 883 m²

Breedte grond 25 m

Gevelbreedte 18,6 m

Diepte 35 m

Type gebouw Huis

Staat Te renoveren

OVERIGE INFORMATIE

Beschikbaarheid Bij akte
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Deze voormalige pastorie is gelegen in de Edelweisstraat nr 9 te Houthalen-Helchteren op een perceel van 
883 m² en heeft een grondige renovatie of verbouwing nodig. 
Mogelijkheid tot drie grondgebonden wooneenheden met behoud van de typische gevels en daken. (slopen is 
niet toegestaan) Eengezinswoning voor grote gezinnen behoort ook tot de mogelijkheden. (6 slaapkamers die 
nog kunnen opgesplitst worden)
B&B, horeca, handel, kantoor... is ook mogelijk, steeds met behoud van de bestaande gevels.
Het terrein is rechthoekig met een gemiddelde breedte van 25,50 m en een gemiddelde diepte van 35 m, de 
woning is centraal ingeplant en aan de achterzijde bevinden zich drie garageboxen.
Verder is er voldoende parkeergelegenheid rond het gebouw.
Het zicht vanuit de woning geeft uit op de straat en op de tegenoverliggende lagere school. 

Op het gelijkvloers bevinden zich :
- De inkomhal
- 2 traphallen
- 1 grote en alsook een kleinere leefruimte
- Een polyvalente kamer,
- Keuken
- Een afzonderlijk toilet
- Berging
- 2 sassen met uitgang naar achter.

Op de eerste verdieping bevinden zich :
- 2 traphallen + overloop
- Lange nachthal
- 1 badkamer
- Afzonderlijk toilet
- 6 slaapkamers

Onder de woning bevinden zich 2 kleine kelders met elk een oppervlakte van ca. 12,50 m².

Kortom : een woning met potentieel !
Interesse ? Aarzel niet en bel Marie-Paule voor meer inlichtingen of een afspraak ter plaatse. 0476/959 958
Opgelet : Dit goed wordt verkocht onder het "Fed-net" biedingssysteem. (biedingskosten)  Klik hier voor meer 
uitleg.

Beschrijving

https://www.fed-net.org/downloads/FED-net-CODEX_H12.pdf
https://www.fed-net.org/downloads/FED-net-CODEX_H12.pdf
https://www.fed-net.org/downloads/FED-net-CODEX_H12.pdf

