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Huis Te koop
Verkoop met registratie

€ 315.000
Aantal slaapkamers: 3 slpk.
Aantal badkamers met douche: 1
Kadastraal inkomen: € 446
Epc waarde: 353 Kwh/m²

Adres: Langestraat 12 9050 Ledeberg
Langestraat ( zijstraat Brusselsesteenweg ) 12 : Instapklare ruime rijwoning met 3 slaapkamers en
grote ( 50 m² ) zonnige binnenkoer ( met elektrische zonneluifel ) Deze woning is centraal gelegen nabij
de Brusselsesteenweg met vlotte verbinding naar het centrum van Gent, E17 en E40. Supermarkten en
openbaar vervoer op wandelafstand. Indeling gelijkvloers : inkomhall, ruime leefruimte, ingerichte (eet)
keuken, ruime praktische berging ( o.a. aansluiting wasmachine ), afzonderlijke wc. Toegang via de
keuken of berging naar de grote binnenkoer en ruime buitenberging. 1ste verdieping : 2 slaapkamers
en badkamer ( wc, lavabo en douche ) 2de verdieping : ruime slaapkamer. Dak geïsoleerd ! Dubbele
beglazing. Rolluik vooraan op het gelijkvloers. Zonnescreens ( 2 ramen eerste verdieping achteraan )
Bijkopen afzonderlijke garagebox is mogelijk. Voor inlichtingen en/of bezichtiging : 0475/92.66.55

Bouwvergunning: Ja
Meest recente stedenbouwkundige bestemming: Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk)
Attest Elektrische installatie: Niet meegedeeld
Attest voor Mazouttank: Niet meegedeeld
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften: Nee
Overstromingsgevoeligheid: Onroerend goed, niet gelegen in een overstromingsgebied
Verkavelingsvergunning: Nee
Voorkooprecht: Ja
Epc attest: 0002417671

Deze informatie is vrijblijvend en zonder enige contractuele verbintenis vanwege de eigenaar en of makelaar Ze wordt enkel ten informatieve titel overgemaakt. De voorstelling, beschrijving en afmetingen werden met de
grootste zorg opgesteld. Mochten er toch fouten of vergissingen in voorkomen dan excuseren wij ons hier uitdrukkelijk voor. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Neem daarom altijd persoonlijk contact
met ons op, zodat wij volledige informatie kunnen verschaen. Een verkoop / verhuur / overname, komt slechts tot stand na ondertekening van een onderhandse overeenkomst.
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