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PRACHTIG HOEKAPPARTEMENT 2 SLPK MET UNIEKE TERRASSEN OP 

TOPLIGGING          € 395.000 

 

 

Omschrijving 

Prachtig hoekappartement met 2 slaapkamers gelegen in Jan Turpin Fase 1 op de eerste 
verdieping aan en met zicht op park en havengeul. Fantastisch hoekterras aan kant living 
waar U s'morgens kan genieten van de zon en heel groot terras aan slaapkamers waar U 
in de namiddag kan genieten van de zon. Het appartement is in perfecte staat en heel 
mooi afgewerkt met onder andere prachtige parketvloer, heel mooie keuken, mooie 
verlichting en gordijnen enzovoort. Gemeubeld uitgezonderd eettafel en 4 stoelen. 
  
Bestaande uit : 
  

• inkomhall 

• mooie keuken 

• woonkamer 

• groot terras met afsluitbare buitenberging 

• berging 

• badkamer met ligbad en 2 lavabo's 
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• apart toilet 

• 1 ruime slaapkamer voor 2-persoonsbed voorzien van maatkast 

• 1 kleine slaapkamer voor 1-persoons of stapelbed voorzien van maatkast 

• groot terras achteraan 

  
Inbegrepen in de prijs, 2 ondergrondse bergingen NR 18 & 19. Garage 79 mogelijk voor € 
60.000 in het gebouw zelf. 
  
Plafondhoogte van 2,70m, heel lage EPC-score. 
  
Topappartement op topligging in topgebouw. 
 

 

Energie certificaat 

EPC : 64 kWh/m².jaar 

 

 

Stedenbouwkundige informatie 

Voorkooprecht : Nee 

Bouwvergunning verkregen : Ja 

Dagvaarding en herstelvordering : Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd 

Verkavelingsvergunning : Nee 

Bestemming :Woongebied 

Erfgoed : Nee 
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JAARLIJKSE SYNDICUSKOSTEN 
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Financiële  info 

VERKOOPRECHTEN - BTW 
 
VERKOOP ONDER STELSEL STELSEL VERKOOPRECHTEN 12%  

 
BIJKOMENDE KOSTEN 

- ereloon notaris volgens barema’s 

- aktekosten : + / - 900 + BTW 

- Bijlagen : € € +/- € 100 

- eRegistration + BTW = € 50,22 

- kosten overschrijving : € 240 

- Recht op geschriften incl BTW : € 60,50 

JAARLIJKSE KOSTEN 
- Syndicuskosten indien gelegen in de medeëigendom : € + / - € .1.300  

- Taks 2° verblijf indien geen hoofdverblijfplaats : € 986 

- Onroerende voorheffing : € 950 

PRAKTISCHE INFO 

AANKOOP 
Bij akkoord over onroerend goed en prijs is verkoop gesloten.  

VERKOOPOVEREENKOMST 
Het akkoord wordt vastgelegd in een onderhandse verkoopovereenkomst. Indien gewenst wordt een ontwerp bezorgd aan Uw 

notaris ter goedkeuring, voor de ondertekening. Bij ondertekening dient een voorschot betaald te worden van 10% op de 

verkoopprijs per overschrijving. 

NOTARIËLE AKTE 
De notariële akte wordt verleden maximaal 4 maanden te rekenen vanaf de ondertekening van de onderhandse overeenkomst. 

Betaling van de aankoopsom min het reeds betaalde voorschot plus de verkooprechten en aankoopkosten bij het verlijden van 

de notariële akte. Bij het verlijden van de notariële akte bent U eigenaar en gaat het genotsrecht ( tenzij anders 

overeengekomen ) en het eigendomsrecht over van verkoper naar koper. 
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