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Technische Fiche
FINANCIELE INFORMATIE

Prijs € 125.000

Registratierechten 12% * € 15.000

Registratie 3% enige woning € 950

Honorarium not. + BTW € 2.101

Gem. kosten € 250

Gem. kosten huur €

RUIMTES

Slaapkamers 1

Aantal badkamers 1

Aantal toiletten 1

Keuken
Kasten met
toestellen

INFORMATIEPLICHT

Verkavelingsvergunning In aanvraag

Vrij In aanvraag

Voorkooprecht In aanvraag

Bouwovertreding

Geen rechterlijke
herstelmaatregel of
bestuurlijke
maatregel opgelegd

Juridische beslissing
Nog niet
aangevraagd

Stedenbouwkundige
bestemming

In aanvraag

EPC 351 kWh/m²

Verval datum EPC 31/08/2032

Unieke code
20220831-0002665215
-RES-1

ALGEMEEN

Elektrische keuring In aanvraag

Grond certificaat Aanwezig

KADASTER

Niet Geind.KI € 622

Sectie F

Nummer 1209/00D007

BIJZONDERHEDEN

Verwarming Collectief

Type verwarming CV op gas

Raamkozijn PVC

Dak Plat dak

Lift Ja

OBJECTGEGEVENS

Bewoonbare Opp. 35 m²

Gevelbreedte 3,7 m

Verdieping 6

Type gebouw Appartement

Staat Op te frissen

OVERIGE INFORMATIE

Beschikbaarheid Bij akte

*Registratierechten bedragen 12% van de aankoopprijs.

Bij de aankoop van de enige eigen woning is vanaf 1 januari 2022 3% registratiebelasting verschuldigd. Bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop
en herbouw van deze woning betaalt u nog maar 1% registratiebelasting. De bijkomende rechtenvermindering voor bescheiden woningen: het grensbedrag is
220.000 euro. In de kernsteden is dit 240.000 euro. Deze woningen krijgen een vrijstelling voor het betalen van registratierechten op de eerste schijf van 93 333
euro. De vermindering bedraagt voortaan, evenredig met de verlaging van het tarief, 2.800 euro.
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Foto's
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Beschrijving
Deze studio heeft potentieel, dat zie je meteen zodra je er binnenstapt. Het ooit prachtige blokjesparket 
herstel je terug in ere met een flinke schuur- en vernisbeurt. De muren, keuken en badkamer met een likje 
verf. Maar de prima basis is er. Steek jij de handen uit de mouwen en trek je hier binnenkort in? Evengoed is 
dit een ideale verhuur opportuniteit!

Authentiek blokjesparket
Op de zesde verdieping van een mooi gebouw in de Charlottalei, vlak bij het stadspark, vind je deze slim 
ingedeelde studio: ideaal als starterswoning of verhuurstudio. Via het grote raam vooraan valt veel licht en zon 
binnen in je woonkamer annex slaapkamer met blokjesparket. Je hebt hier een zalig weids uitzicht en helemaal 
geen inkijk. Je vindt er een ingebouwde vestiairekast (handig) en meer dan genoeg ruimte om een zithoek te 
installeren, een eettafel met stoelen en een slaapgedeelte. Of je opteert voor een slaapbank in de zithoek, 
twee vliegen in één klap! 

Leuke mozaïektegeltjes
In het halfopen keukentje vind je een lavabo, elektrisch vuur, koelkast, en mooie mozaïektegeltjes als 
spatwand. Er is een opening naar de woonkamer toe, handig om eten door te geven als je aan het koken bent. 
In de badkamer vind je een douche, toilet, lavabo en spiegel. En ook weer stijlvolle mozaïektegeltjes tegen de 
wand. De niet betegelde stukken muur pimp je zo met een likje verf.

Grote(re) spullen die je niet zo vaak nodig hebt? Die zet je in de kelderberging.

Toplocatie tegenover het stadspark, vlak bij het stadscentrum
Je dagelijkse wandeling in het groen, die doe je in het stadspark (met het niet te missen Grand Café Capital 
voor een koffietje, lunch of diner) aan de overkant. In je buurt vind je volop eet- en drinkadresjes, net als 
supermarkten en allerlei zaken voor je dagelijkse voorzieningen. Steek De Leien over en je zit op het 
Theaterplein met de Oudevaartplaats en de Graanmarkt of de Leopoldplaats en het Mechelseplein. En wil je 
even de stad uit? Je bent zo op de Leien, de Singel of de Antwerpse ring. Tram, bus of Velo-fiets nodig? Ook 
weer allemaal vlakbij…
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Indeling

Verdieping : 6

Woonkamer: 25,5 m²

Keuken: 4 m²

Badkamer: 4 m²

Vestiairekast: 1,5 m²

deze gegevens zijn louter ter informatieve titel. ImmoVasta bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid van de aan haar
verstrekte gegevens

ImmoVasta BVBA - Plantin en Moretuslei 135A - 2140 Antwerpen

Tel: +32 (0)3 289 70 30

Email: info@immovasta.be | Website: www.immovasta.be


