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

Verkocht

Te koop - Huis
Visserij 124, 9000 Gent

Ref. 4794523

Aantal slaapkamers: 2

Bew. opp.: 72m²

EPC: 282kwh/m²/j

Aantal badkamers: 1

Grond opp.: 30m²

Type verwarming: gas cv

Beschikbaarheid: vanaf akte

Buurt: stadskern

Omschrijving
|| VERKOCHT - COMPROMIS IN OPMAAK ||
Instapklare citéwoning (volledig gerenoveerd in 2010), gelegen op een boogscheut van Gent centrum (10min
fietsen). Rustig gelegen langs de Visserij en vlot te bereiken via de stadsring, binnen LEZ-zone.
De woning kent volgende indeling:
GLV: leefruimte, keuken en aansluitend de badkamer.
De keuken is uitgerust met oven, vierpits elektrische kookplaat, spoelbak, dampkap en een voorziening voor
een wasmachine te plaatsen.
In de naastgelegen badkamer treft men een douchecabine, wastafel en toilet.
+1: slaapkamer 1/leefruimte
+2: slaapkamer 2
Verwarmen gebeurt via de gascondensatieketel die eveneens instaat voor het verwarmen van het sanitair
warm water.
Er zijn geen gemeenschappelijke lasten voor het onderhoud van de cité.
Ideale woning voor een starterskoppel of studerende kinderen.
Verkoopprocedure: vast bezoekmoment op afspraak. Alle kandidaten hebben tijd tot maandag 27 juni 2022 12u 's middags om hun voorstel over te maken aan info@c-plus.be. Het formeel document wordt u op het
ogenblik van het bezoek overhandigd of op aanvraag toegezonden. Zijn er meerdere kandidaten met een
voorstel van de vraagprijs, dan krijgen zij éénmalig de kans om hun voorstel te verhogen. De deadline ligt
hiervoor op 48 uur na de eerste deadline (woensdag 29 juni 2022 - 12u 's middags). De vermelde prijs is een
richtprijs. Na ontvangst van de biedingen zal de verkoper beslissen of hij/zij de eigendom verkoopt aan het
beste bod.
Voor de registratie van uw bezoek gelieve het kantoor te contacteren op 09 221 51 20 of via info@c-plus.be

Financieel

Ligging

Prijs: € 225.000,00

Buurt: Stadskern, Aan water

Beschikbaarheid: Vanaf akte

School nabij: Ja

Kadastraal inkomen: € 158,00

Winkels nabij: Ja
Openbaar vervoer nabij: Ja

Gebouw
Bewoonbare oppervlakte: 72,00 m²

Autosnelweg nabij: Ja

Aantal gevels: 2

Terrein

Bouwjaar: 1890

Grondoppervlakte: 30,00 m²

Renovatiejaar: 2010

Tuin: Nee

Staat: Goede staat

Comfort

Indeling
Keuken: Ja, VS geïnstalleerd

Gemeubeld: Nee

Energie

Technieken
Elektriciteit: Ja

EPC score: 282 kWh/m²/jaar

Telefoonbekabeling: Ja

EPC code: 2618660
EPC klasse: C
Type verwarming: Gas cv
Verwarming: Individueel

Stedenbouw
Bestemming: Woongebied
Bouwvergunning: Ja
Verkavelingsvergunning: Niet meegedeeld
Voorkooprecht: Nee
Dagvaarding: Nee - geen rechterlijke
herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel
opgelegd
O-peil: Niet gelegen in een overstromingsgevoelig
gebied
Vonnissen: Nee
Kadaster sectie: D
Kadaster nummer: 3630R2P0000

