Voskenslaan 93 , 9000 Gent
Telefoonnummer: 09 221 51 20
E-mail: info@c-plus.be

Verkocht

Te koop - Herenhuis
Gebroeders Vandeveldestraat 66, 9000 Gent

Aantal slaapkamers: 4
Aantal badkamers: 1
Beschikbaarheid: vanaf akte

Bew. opp.: 320m²

Ref. VEL066

EPC: 338kwh/m²/j

Omschrijving
Gelegen tussen de Sint-Martensstraat en de Oude Houtlei bevindt zich een reeks van statige neoclassicistischgetinte herenhuizen ontworpen door architect Emile De Weerdt. Deze rij burgerhuizen, gebouwd in het eerste
kwart van de twintigste eeuw, wordt gekenmerkt door hun opbouw met een verhoogde begane grond en
houten loggia op de eerste verdieping.
Nummer 66 werd opgetrokken uit gele baksteen met een leien mansardedak en dakkapel. De uitvoering is
sober met onversierde muuropeningen en borstweringen. Enkele authentieke elementen als de hoge plafonds,
oude schoorsteenmantels en oude tegelvloeren zijn bewaard.
De woning bevindt zich op een boogscheut van het stadscentrum en is vlot te bereiken met het openbaar
vervoer. De nabijheid van de kleine stadsring zorgt ervoor dat u met de wagen zo de stand in en uit bent.
Het huis kent volgende indeling:
-1: Hal met binnentrap, het souterrain bestaat uit een ruimte aan straat- en achterzijde, een kleine en een
grote kelder.
0: dubbele ruimte met aansluitend de keuken
1: dubbele ruimte met een badkamer op het tussenverdiep
2: Twee slaapkamers
3: Twee slaapkamers waarvan een ruimte reeds opgedeeld is.
De woning is aan een totale renovatie toe wat mogelijkheden voor de koper biedt.
Voor de registratie van uw bezoek gelieve het kantoor te contacteren op 09 221 51 20 of via info@c-plus.be

Financieel

Stedenbouw

Prijs: € 595.000,00

Bestemming: Niet meegedeeld

Beschikbaarheid: Vanaf akte

Bouwvergunning: Niet meegedeeld
Verkavelingsvergunning: Niet meegedeeld

Gebouw
Bewoonbare oppervlakte: 320,00 m²
Aantal gevels: 2
Staat: Te renoveren

Energie
EPC score: 338 kWh/m²/jaar
EPC code: 2425779
EPC klasse: D
Elektriciteitskeuring: Ja, niet conform

Voorkooprecht: Niet meegedeeld
Dagvaarding: Niet meegedeeld

