
TE KOOP
Appartement met terras en parking

inclusief

Prijs: € 279.000

Ellermanstraat 61
2060 ANTWERPEN
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Technische Fiche
FINANCIELE INFORMATIE

Prijs € 279.000

Registratierechten 12% * € 33.480

Registratie 3% enige woning € 8.370

Honorarium not. + BTW € 2.983

Gem. kosten € 329

Gem. kosten huur €

RUIMTES

Slaapkamers 1

Aantal badkamers 1

Aantal toiletten 1

Keuken
Kasten met
toestellen

Terras Ja

Parking binnen 1

INFORMATIEPLICHT

Verkavelingsvergunning Niet van toepassing

Vrij Ja

Voorkooprecht Nee

Bouwovertreding Niet van toepassing

Juridische beslissing
Nog niet
aangevraagd

Stedenbouwkundige
bestemming

In aanvraag

EPC 73 kWh/m²

Verval datum EPC 1/10/2024

Unieke code
11002-G-
2011_47959/EP14824/
A001/D01/SD194

G-score Klasse C

P-score Klasse C

ALGEMEEN

Elektrische keuring Ja, conform AREI

Grond certificaat Aanwezig

KADASTER

Niet Geind.KI € 685

Divisie 7

Sectie G

Nummer 1309/00W003

BIJZONDERHEDEN

Bouwjaar 2014

Verwarming Collectief

Type verwarming CV op gas

Raamkozijn Alu

Dak Plat dak

Lift Ja

OBJECTGEGEVENS

Bewoonbare Opp. 50 m²

Opp.Bebouwd 1140 m²

Terrein Opp. 5.020 m²

Breedte grond 19 m

Gevelbreedte 22 m

Diepte 52 m

Verdieping 12

Type gebouw Appartement

Staat Direct bewoonbaar

OVERIGE INFORMATIE

Beschikbaarheid
Huurovereenkomst te
respecteren

*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.

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



Foto's
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Beschrijving
Op zoek naar een slimme en zorgeloze investering? Dan is dit appartement een prima optie: het wordt 
beheerd door de syndicus in een poulesysteem, mocht je appartement dus even niet verhuurd zijn, zijn je 
inkomsten toch verzekerd. Het is voorts energiezuinig én heeft een uitzicht op het 12de om u tegen te 
zeggen!

In de gekende Parktower vlakbij Park Spoor Noord, vind je op de 12de verdieping dit interessante appartement. 
Of je het nu laat verhuren via de huidige syndicus – handig! – of er zelf in wilt trekken, je zit hier comfortabel en 
ongelooflijk centraal!

Met de lift zoef je naar boven en kom je binnen in de leefruimte van 28 m2. De mooie warme parketvloer valt 
hier meteen op, net als het spectaculaire uitzicht door het kamerbrede raam achteraan dat via een schuifdeur 
uitgeeft op het ruime terras.
Wat een zicht! De borstwering zorgt ervoor dat je je hier helemaal op je gemak voelt op deze bijzondere 
buitenplek – je hebt hier dan ook plaats voor een tafel, planten en enkele kruidenbakken!

Flat with a view
Weer binnen heb je naast plaats voor een salon with a view, ook nog de plek om een keukentafel te zetten naast 
de open keuken. Een toogje werkt ook, zo sluit je het eet- en het leefgedeelte subtiel van mekaar af.
De keuken is compact, maar heeft alles wat je nodig hebt: een kookplaat - in hoogte verstelbaar! - met dampkap, 
een spoelbak, combioven, koelkast én zelfs een vaatwasser.

Tegenover de keuken bevindt zich de badkamer, met z’n ruime inloopdouche, toilet, lavabo met spiegelkast, 
handdoekdroger en onderhoudsvriendelijke vloer.
De berging met z’n boiler en aansluiting voor was en droog zit netjes weggewerkt in een aparte ruimte net naast 
de badkamer.

De slaapkamer bevindt zich aan de lichte achterzijde, op dezelfde warme parketvloer én met toegang tot het 
terras. Met enkele wuivende palmen voor je raam – en een tikje verbeelding – waan je je hier s’ ochtends in een 
klein paradijs…

Tussen het Eilandje, de stad en PSN
Met Park Spoor Noord aan de voet van de toren, is het hier supercentraal wonen. Het hippe Eilandje is vlakbij, 
net als het stadscentrum, het openbaar vervoer, velo-fietsen en allerlei winkels. Op woensdag- en vrijdagochtend 
is het markt op het Sint-Jansplein, enkele honderden meters van je deur.
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Indeling

Verdieping : 12

Woonkamer: 28 m²

Slaapkamer: 13.5 m²

Badkamer: 7 m²

Terras: 13.5 m²

Berging: 1.5 m²
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