Asterlaan 5 , 2950 Kapellen
Telefoonnummer: 032841111
E-mail: info@santonvastgoed.be

Te koop - Service flats

€ 177.000

Sint Amandsesteenweg 107 B110, 2880 Bornem

Ref. 121009

Aantal slaapkamers: 1

Bew. opp.: 63m²

EPC: 72kwh/m²/j

Aantal badkamers: 1

Terras opp.: 7m²

Type verwarming: gas cv

Beschikbaarheid: vanaf akte

Buurt: woonkern

Omschrijving
Nieuwe serviceflat gelegen in de in het oog springende Residentie Baudry. Deze assistentieflat is gelegen op
wandelafstand van de dorpskern van Bornem. U bent van de omgeving en wil er graag blijven wonen maar dan
zonder de zorgen van een huis met tuin? Wel, deze flat kijkt uit op de tuin van het domein, ruim, groen, een
oase van rust én u hoeft er niet in te werken! Door z'n indeling en de grote raampartijen die uitkijken op de tuin
en uw terras voelt dit appartement zeer ruim aan en baadt in het licht. Comfort en welbehagen staan hier
centraal en dat voel je. Indeling: hal, badkamer met inloopdouche, lavabo en toilet, slaapkamer, ruime
woonkamer met een volwaardige keukenwand, een bergruimte en het mooie terras. Voor uw niet alledaagse
spullen is er nog een extra bergruimte van 7,3m² op de 3de verdieping voorzien. Dit appartement is één van de
mooiste types in het gebouw!
Voorzieningen in en rond het gebouw: receptie, brasserie, fitnessruimte, sauna, verschillende zit- en
leeshoeken, petanquebaan, zitbanken, ... Diensten zoals kapper, boodschappenhulp, traiteur, woonassistentie,
24u permanentie-systeem...
Opzoek naar luxe om uw derde jeugd te beleven? Zoek niet verder, u heeft gevonden wat u nodig heeft.
Erkende assistentiewoning: verkoop onder 12% BTW-stelsel en vrijstelling van OV.

Financieel

Ligging

Prijs: € 177.000,00

Buurt: Woonkern

Onder BTW stelsel: Ja

School nabij: Ja

Beschikbaarheid: Vanaf akte

Winkels nabij: Ja
Openbaar vervoer nabij: Ja

Gebouw
Bewoonbare oppervlakte: 63,00 m²

Stad nabij: Ja

Aantal gevels: 4

Indeling

Bouwjaar: 2017

Hal: 8,50 m²

Nieuwbouw: Ja

Woonkamer: 35,00 m²

Staat: Nieuw

Keuken: Ja, VS geïnstalleerd

Verdiep: 1

Slaapkamer 1: 13,00 m²

Oriëntatie achtergevel: Zuidoosten

Badkamer 1: 5,00 m²
Toiletten: 1

Comfort
Gemeubeld: Nee
Videofoon: Ja
Lift: Ja

Energie
EPC score: 72 kWh/m²/jaar
EPC code: 12007-G2015/0131/EP18117/A001/D01/SD017
EPC klasse: A
Ramen: Aluminium
Elektriciteitskeuring: Ja, conform
Type verwarming: Gas cv

Terras: 6,50 m²
Wasplaats: 1,70 m²
Zolder: Ja

Stedenbouw
Bestemming: Woongebied
Bouwvergunning: Ja
Verkavelingsvergunning: Nee
Voorkooprecht: Ja
Dagvaarding: Nee
O-peil: Niet gelegen in een overstromingsgevoelig
gebied
Vonnissen: Nee
Kadaster sectie: E

Kadaster nummer: 564

