IMMOKANTOOR OOSTDUINKERKE

058 51 81 25

Astridplein 7 • 8670 Oostduinkerke • oostduinkerke@caenen.be

Kantoor te koop Veurne

€ 190.000

Liberty

Ref. 3121607

Boterweegschaalstraat 7

Algemene informatie

Indeling

Stedenbouw

EPC label

bureau - garage - inkomhal - kantoor -

Stedebouwkundige bestemming

Bewoonbare oppervlakte

140 m²

keuken - ontvangstruimte - toilet -

Woongebied

140 m²

verwarming - kelder

Dagvaarding

Totale oppervlakte
Bouwtype
Algemene staat

Gesloten
goede staat

Gemeubeld

Nee

Voorzieningen
elektriciteit - aardgas - stadswater riolering - internet - belichting - toilet

Financiële aspecten

afzonderlijk - rokers toegelaten

Bouwvergunning
Bouw vergund
Verkavelingsvergunning
Nee
Recht van voorkoop

Niet-Geïndexeerd. K.I.

€ 1162

Nee

Geïndexeerd K.I.

€ 2165

As-built attest

Onroerende voorheffing

€ 1285

Nee

Syndickosten

€ 53

Beschermd erfgoed
Nee

Bouwtechnisch

Geïnventariseerd erfgoed
-

Bouwjaar
Renovatiejaar
Keuringsattest elektriciteit

1993
Ja -

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 OOSTDUINKERKE

058 51 81 25

Astridplein 7 • 8670 Oostduinkerke • oostduinkerke@caenen.be

Ruime handelsruimte met tal van mogelijkheden!
Op een boogscheut van de historische markt te Veurne, vindt u dit ruim handelspand.
Vooraan hebt u een glaspartij die kan dienen als etalage.
Denkt u eerder aan een praktijkruimte, dan kunnen de ramen door raamdecoratie privacy bieden.
Via de garage hebt u onmiddellijke toegang tot het pand.
Neemt u de trap naar beneden vanuit dit handelspand, dan komt u terecht in een zeer ruime privatieve kelder die kan dienen als
stockageruimte.
Wat kan u verwachten:
Kleine wachtruimte en grotere wachtruimte;
Kantoor;
Vergaderruimte;
Keuken;
Toilet;
Grote kelder;
garage aansluitend;
verwarming op gas;
Aarzel niet dit pand te bezoeken en plan nu uw afspraak!

Locatie
Boterweegschaalstraat 7, 8630 Veurne

Surf naar www.caenen.be en vul ref. 3121607 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.

