IMMOKANTOOR DE PANNE

058 41 17 29

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

Kantoor te koop Veurne

€ 289.000

Volta

Ref. 3086570

Rodestraat 85A/00.01

Algemene informatie
E Peil

Indeling
57

Bewoonbare oppervlakte

109 m²

Totale oppervlakte

198 m²

Bouwtype

Halfopen

Algemene staat

Nieuwbouw

Gemeubeld

-

Stedebouwkundige bestemming

Voorzieningen
distributie - riolering - internet afwasmachine - ventilatie - belichting microgolf - kookplaten elektrisch geïsoleerde plafonds & muren -

Financiële aspecten

Stedenbouw

diepvries - oven - lift - douche fietsenberging - lavabo - lavabo

Woongebied
Dagvaarding
Bouwvergunning
Bouw vergund
Verkavelingsvergunning
Recht van voorkoop

Niet-Geïndexeerd. K.I.

-

Geïndexeerd K.I.

-

As-built attest

Onroerende voorheffing

-

-

Syndickosten

-

Beschermd erfgoed

(dubbel) - toilet afzonderlijk

Nee

-

Bouwtechnisch

Geïnventariseerd erfgoed
-

Bouwjaar
Renovatiejaar
Keuringsattest elektriciteit

2021
Ja - Conform

Overstromingsgevoeligheid
Niet overstromingsgevoelig
Afgebakende zone
Niet van toepassing

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

Gloednieuwe kantoorruimte in unieke residentie.
Veurne, de nieuwe bruisende trekpleister van de Westhoek, met zijn volledig nieuwe stadsdeel aan het suikerpark. De combinatie van vernieuwing
& authenticiteit zorgen er voor één harmonieus geheel, waarin het onschatbaar goed leven is.
Daar speelt Caenen graag op in en stelt u hiermee graag op de hoogte van ons kersvers project Residentie Volta, een voormalige
elektriciteitscentrale waarvan u de authentieke architecturale elementen nog kan terugvinden in ons nieuwbouwcomplex. Deze bestaat uit 4
bouwlagen met mogelijkheid tot het inrichten van uw praktijkruimte en/of kantoor op de gelijkvloerse verdieping. Er is een mogelijkheid om dit
handelspand ook casco aan te kopen.
Dit alles bevindt zich op wandelafstand van scholen, ziekenhuis, station en winkelstraten in het centrum van Veurne.
Dankzij onze door de jaren heen opgebouwde reputatie en expertise kunnen wij dergelijk project op deze unieke locatie realiseren.
We mogen dus gerust stellen dat Residentie Volta een topper is binnen ons aanbod!

Locatie
Rodestraat 85A, 8630 Veurne

Surf naar www.caenen.be en vul ref. 3086570 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.

