
TE KOOP
Unieke sixtieswoning met tuin vlakbij park

Den Brandt

Prijs: € 609.000

Oosterveldlaan 12
2610 ANTWERPEN
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Technische Fiche
FINANCIELE INFORMATIE

Prijs € 609.000

Registratierechten 12% * € 73.080

Registratie 3% enige woning € 18.270

Honorarium not. + BTW € 3.211

Gem. kosten €

Gem. kosten huur €

RUIMTES

Slaapkamers 3

Aantal badkamers 1

Aantal toiletten 2

Keuken Geïnstalleerd

Terras Ja

Tuin Ja

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 434 kWh/m²

Verval datum EPC 16/11/2030

Unieke code
20201116-0002339647
-RES-1

Risicozone overstroming -1

ALGEMEEN

Elektrische keuring In aanvraag

Grond certificaat In aanvraag

KADASTER

Niet Geind.KI € 1.735

BIJZONDERHEDEN

Bouwjaar 1959

Verwarming Individueel

Type verwarming CV op gas

Raamkozijn Hout

Dak Mansardedak

Dakmateriaal Pannen

Lift Nee

OBJECTGEGEVENS

Bewoonbare Opp. 180 m²

Breedte grond 12 m

Gevelbreedte 8 m

Type gebouw Woning

Staat Direct bewoonbaar

OVERIGE INFORMATIE

Beschikbaarheid Bij akte

*Registratierechten bedragen 12% van de aankoopprijs.

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



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
Op zoek naar een huis of praktijkruimte met karakter op een gegeerde groene locatie net buiten de stad? Dat vind je 
hier, inclusief een grote tuin, een terras, drie (mogelijks 4) slaapkamers en een multifunctionele verdieping waar je nog 
alle kanten mee uit kunt.

Je ziet het al meteen aan de gevel: dit halfopen huis is er eentje met persoonlijkheid, net als heel wat andere huizen 
trouwens in deze rustige, groene buurt. Parkeren kan net naast het huis, of makkelijk voor de deur. Via enkele treden stap 
je de inkomhal binnen, waar de originele sixtiestrap al een indrukwekkende binnenkomer is, net als de prachtige 
kapstokwand, tegelvloer in groene natuursteenlook en last but not least: het schattige glas-in-loodraampje. Je hebt hier 
ook een apart gastentoilet met lavabo.

Een zee van licht en originele elementen
Van hieruit gaat het richting leefruimte: een grote, open plek op een originele, opgeschuurde parketvloer met een open 
haard en grote ramen die uitgeven op terras numero uno. De halfopen, geïnstalleerde keuken is een tikje verouderd, maar 
vooral heel praktisch. Denk: veel kasten, een gasfornuis met dampkap, dubbele spoelbak, vaatwasser, oven, microgolf én 
een doorgang naar de grote, lichte kelder. Die laatste is verbonden met de tuin via een trap en een betegelde ramp, 
waardoor je hier makkelijk je fietsen stalt, én is bovendien ruim genoeg om bijvoorbeeld een hobbykamer te in te 
installeren. De tuin zelf heeft een unieke vorm, met zowel nog een extra terras achteraan – een prima loungeplekje of 
outdoor eethoek - als een fijn stukje gras ervoor.

Op de eerste verdieping – integraal op blokjesparket – vind je op de overloop een apart toilet en een bergkast en maar 
liefst drie ruime, lichte slaapkamers. Naast ingemaakte kasten, hebben de kamers aan de tuinzijde ook nog een apart, tof 
balkon dat over de hele gevelbreedte doorloopt.
De lichte badkamer is volledig betegeld, heeft een lavabo met meubel en spiegel, enkele handige hangkasten én een 
heuse jacuzzi.

Op de tweede en bovenste verdieping vind je een multifunctionele ruimte onder het dak waar je nog heel wat kanten 
mee uit kunt. Van riant home office, tot extra logeerkamers of een grote master bedroom met een nagelnieuwe welness 
badkamer, jij kiest!

Toplocatie tussen twee parken
Je woont hier op wandelafstand van maar liefst twéé parken: het mooie Den Brandt en het Nachtegalenpark. Ideaal dus 
om te gaan joggen of te gaan wandelen. Je straat is bovendien autoluw, dus veel verkeer zal je hier niet hebben en toch 
ben je van hieruit zo de stad in, of de Ring op! Ook handig: het Velo-station net over de deur.
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Indeling

Verdieping : Kelder(-1)

Kelder: 64,5 m²

Verdieping : Gelijkvloers

Inkomhal: 17 m²

Toilet: 2 m²

Leefruimte: 33,5 m²

Keuken: 11,5 m²

Tuin: 235 m²

Terras: 16,5 m²

Verdieping : Eerste verdieping

Overloop: 3,5 m²

Ingemaakte kast 1: 3 m²

Toilet: 1 m²

Badkamer: 7,5 m²

Slaapkamer 1: 15,5 m²

Slaapkamer 2: 17 m²

Ingemaakte kast 1: 1 m²

Slaapkamer 3: 13,5 m²

Ingemaakte kast 1: 1 m²

Terras: 7 m²

Verdieping : Tweede verdieping

Multifunctionele ruimte: 36 m²
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