IMMOKANTOOR DE PANNE

058 41 17 29

Nieuwpoortlaan 29 • 8660 De Panne • depanne@caenen.be

Handelspand te koop De Panne

€ 225.000

Residentie Bristol

Ref. 3036745

Nieuwpoortlaan 21/00.01

Algemene informatie
E Peil

59

Bewoonbare oppervlakte

105 m²

Totale oppervlakte

105 m²

Bouwtype

Gesloten

Algemene staat

Nieuwbouw

Gemeubeld

-

Indeling

Stedenbouw

handelsruimte (104.9 m²)

Stedebouwkundige bestemming
Woongebied

Voorzieningen

Dagvaarding
Geen rechterlijke herstelmaatregel of

elektriciteit - aardgas - stadswater riolering

bestuurlijke maatregel opgelegd
Bouwvergunning
Bouw vergund
Verkavelingsvergunning

Financiële aspecten

-

Niet-Geïndexeerd. K.I.

-

Recht van voorkoop

Geïndexeerd K.I.

-

Nee

Onroerende voorheffing

-

As-built attest

Syndickosten

-

Beschermd erfgoed

Bouwtechnisch

Geïnventariseerd erfgoed

Bouwjaar
Renovatiejaar
Keuringsattest elektriciteit

2022
Ja - Conform

Overstromingsgevoeligheid
Nvt
Afgebakende zone
Nvt

Datum: 09-01-2023. Niet contractueel document, waarden die staan op “0” of “-” kunnen erop wijzen dat exacte waarde niet gekend of ingevuld is, contacteer het kantoor.

IMMOKANTOOR DE PANNE

058 41 17 29

Nieuwpoortlaan 29 • 8660 De Panne • depanne@caenen.be

Handelspand op een boogscheut van zeedijk en centrum.
De strakke gevel zal bestaan uit een moderne en duurzame gevelsteen die gecombineerd zal worden met terrassen in architectonisch beton
voorzien van een glasbalustrade met tussenspijlen, wat zorgt voor optimaal lichtinval en een tijdloze uitstraling. Er zijn 10 appartementen en een
handelspand, waaronder ruime 1 en 2 slaapkamer appartementen van 69m2 tot 106m2.
Alle appartementen zijn voorzien van een zonnig terras aan de voorzijde. Beide duplex appartementen, voorzien van 1 of 2 slaapkamers, zullen
uitblinken door hun riante terrassen en lichtrijke ruimtes.
Alle appartementen worden afgewerkt met kwaliteitsvolle materialen en kunnen in samenspraak aangepast worden naar eigen smaak en wens,
zodat het volledig aan uw verwachtingen zal voldoen.
Op de gelijkvloerse verdieping is er een ruime fietsenberging voorzien en kunnen er afzonderlijke kelderbergingen aangekocht worden.
Aarzel niet en vraag meer informatie zodat u de verschillende mogelijkheden kan ontdekken!

Locatie
Nieuwpoortlaan 21, 8660 De Panne

Surf naar www.caenen.be en vul ref. 3036745 in onze snelzoeker voor meer info.

Datum: 09-01-2023. Niet contractueel document, waarden die staan op “0” of “-” kunnen erop wijzen dat exacte waarde niet gekend of ingevuld is, contacteer het kantoor.

