IMMOKANTOOR OOSTKAMP

050 66 12 12

Kapellestraat 24 • 8020 Oostkamp • oostkamp@caenen.be

Handelspand te koop Assebroek

€ 275.000
Ref. 3181411

Sint-Katarinastraat 181

Algemene informatie
Totaal aantal slaapkamers
EPC

3
828 kWh/m²

EPC label
Bewoonbare oppervlakte

197 m²

Totale oppervlakte

154 m²

Bouwtype

-

Algemene staat

-

Gemeubeld

-

Stedenbouw

badkamer (met douche en lavabo in

Stedebouwkundige bestemming

meubel) - keuken (volledig ingerichte

Woongebied

keuken) - garage (met automatische

Dagvaarding

poort) - leefruimte (lichtrijke leefruimte) -

-

slaapkamer (ruim) - slaapkamer (ruim) -

Bouwvergunning

slaapkamer (ruim) - toilet (apart toilet) -

-

berging (opslagruimte ook met poort

Verkavelingsvergunning

toegankelijk)

Voorzieningen

Financiële aspecten
Niet-Geïndexeerd. K.I.

Indeling

€ 1026

elektriciteit - aardgas - stadswater riolering - elektrische poort - rolluiken

Nee
Recht van voorkoop
As-built attest
-

Geïndexeerd K.I.

-

Beschermd erfgoed

Onroerende voorheffing

-

-

Syndickosten

-

Geïnventariseerd erfgoed
-

Bouwtechnisch

Overstromingsgevoeligheid
Niet overstromingsgevoelig

Bouwjaar
Renovatiejaar
Keuringsattest elektriciteit

1939
-

Afgebakende zone
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 OOSTKAMP

050 66 12 12

Kapellestraat 24 • 8020 Oostkamp • oostkamp@caenen.be

BRUISENDE Handelswoning met 3 slaapkamers en RUIME GARAGE
IN OPTIE In het centrum van Assebroek is dit uiterst commerciële handelspand met woonst terug te vinden. Het pand geniet van een goeie
visibiliteiten uitstekende bereikbaarheid. De handelsruimte zelf biedt tal van mogelijkheden. STRATEGISCHE LIGGING! Op vandaag is er een
succesvol dagbladhandel. Op gelijkvloers is er een ingerichte keuken, VERNIEUWDEbadkamer, apart toilet en een ZEER RUIME GARAGE met
automatische poort. Er is tevens ook een opslagruimte/berging toegankelijk met een poort. Op de eerste verdieping zijn er nog 3 RUIME
SLAAPKAMERS en een LEEFRUIMTE met veel LICHTINVAL. Dit pand heeft een bewoonbare oppervlakte van 197 m². Op zoek naar een
nieuwe uitdaging bel ons snel? Neem hier een vliegende start!
Gelijkvloers
Commercïele ruimte / succesvol dagbladhandel Porte Plume;
ingerichte keukenmet keramische kookplaat, dampkap, dubbele spoelbak in inox, oven, frigo en ingemaakte kasten;
vernieuwde badkamer met douche , lavabo in meubel en aansluiting wasmachine en droogkast;
apart toilet;
RUIME garagemet automatische poort;
EXTRA OPSLAGRUIMTEmet poort toegankelijk.

1ste verdieping
3 RUIME slaapkamers;
LICHTRIJKE leefruimte.
Troeven
C.V. op aardgas;
Dubbele beglazing;

Locatie
Rolluiken;

Succesvol dagbladhandel;

Sint-Katarinastraat
181, 8310 Assebroek
ZEER RUIME GARAGE.
Voor verdere vragen of een bezoek ter plaatse contacteer ons gerust via oostkamp@caenen.be

Surf naar www.caenen.be en vul ref. 3181411 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.

