IMMOKANTOOR DE PANNE

058 41 17 29

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

Dakappartement te koop Sint-Idesbald

€ 495.000

Residentie Laagland

Ref. 3112438

Jakobuskruidstraat 1/0501

Algemene informatie
Totaal aantal slaapkamers
EPC

2
327 kWh/m²

EPC label
Verdieping

5

Aantal verdiepingen

5

Bewoonbare oppervlakte

106 m²

Totale oppervlakte

200 m²

Bouwtype
Algemene staat

Gesloten
Licht op te frissen

Gemeubeld

-

Stedenbouw

inkomhal - leefruimte - keuken - berging -

Stedebouwkundige bestemming

toilet (apart in de gang) - slaapkamer -

Woongebied

badkamer - terras

Dagvaarding

Voorzieningen
elektriciteit - aardgas - stadswater riolering - parlofoon - afwasmachine kookplaten elektrisch - oven - lift fietsenberging - ligbad - lavabo - toilet
afzonderlijk

Geen rechterlijke herstelmaatregel of
bestuurlijke maatregel opgelegd
Bouwvergunning
Verkavelingsvergunning
Recht van voorkoop
Nee
As-built attest

Financiële aspecten
Niet-Geïndexeerd. K.I.

Indeling

€ 1264

Beschermd erfgoed

Geïndexeerd K.I.

-

Nee

Onroerende voorheffing

-

Geïnventariseerd erfgoed

Syndickosten

-

Renovatiejaar
Keuringsattest elektriciteit

Overstromingsgevoeligheid
Niet overstromingsgevoelig

Bouwtechnisch
Bouwjaar

-

Afgebakende zone
1975

Niet van toepassing

Ja -

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

Dakappartement met zonnige terrassen en fantastisch zicht!
U zoekt een zeer ruim appartement met fantastische terrassen? U wilt de hele dag genieten van de zon met zicht op de zee, de duinen en het
centrum?
Dit zongericht dakappartement op slechts 50m van het strand en nabij het centrum van St-Idesbald is wat u zoekt!
Het appartement geniet van 's morgens tot 's avonds van de zon en bestaat uit: inkom, living met eetkamer, ingerichte keuken, bergruimte,
toilet, badkamer, grote slaapkamer, doorloopkamer en derde slaapkamer.
Prachtige terrassen (+/- 200m²) met zeezicht en zicht over St-Idesbald.
De gevel en het dak werden gerenoveerd.
Mogelijkheid aankoop ondergrondse parkeerplaats bij het appartement (€40.000).
Gemeenschappelijke fietsenbergingin de residentie aanwezig.
Maak vandaag nog uw afspraak voor een bezoek.

Locatie
Jakobuskruidstraat 1, 8670 Sint-Idesbald

Surf naar www.caenen.be en vul ref. 3112438 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.

