
Opzoeking Kadaster

23/11/2018

Dossier

Kadastrale afdeling

Artikelnummer

Detail van het geselecteerde artikel
34013 HARELBEKE  1 AFD

/

Lortkipanidze - Ketevan Kortrijksesteenweg, 327 8530 Harelbeke (België) -1/2-

Vervaldatum van het zakelijk recht  :
Geen informatie beschikbaar

Zakelijk recht op een deel van een goed
dat niet kan gesplitst worden : Nee

Zakelijk recht op een deel
van de oppervlakte   : Nee

Zakelijk recht op
die deel van de

oppervlakte  : Geen
informatie

beschikbaar

Straat gemeente RechtenNaam

Shergelashvili - Bidzina ,  --   --- -1/2-

Vervaldatum van het zakelijk recht  :
Geen informatie beschikbaar

Zakelijk recht op een deel van een goed
dat niet kan gesplitst worden : Nee

Zakelijk recht op een deel
van de oppervlakte   : Nee

Zakelijk recht op
die deel van de

oppervlakte  : Geen
informatie

beschikbaar

Straat gemeente RechtenNaam

Identificatie en eventuele rechten van de eigenaar(s)

Betrokken goederen : Totale opp 0

A.N./20180820

Naam persoon Shergelashvili, Bidzina

Identificatie persoon 72042865149
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Deze kopij van kadastrale inlichtingen is toegelaten door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, dewelke deze aanlevert op basis van gegevensbanken die
gekend zijn en dewelke in haar documentatie vervat zijn.
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Opzoeking Kadaster

Sectie : A
Nummer van het Perceel : 1207/00G007

Schaal : 1/2500

Referentie van het dossier : A.N./20180820Kadastrale afdeling : 34013

De AAPD, producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen geniet de intellectuele
eigendomsrechten vermeld in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Toestand op : 01/01/2013
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Opzoeking Kadaster

Ligging : KORTRIJKSESTWG
327/0210 (A2/9/                              )

Toestand op :
23/11/2018

Code en beschrijving
statuut van het

perceel :
Gekadastreerd

Precad : Geen informatie
beschikbaar

Datum eerste ingebruikname
goed  : Geen informatie

beschikbaar

Pol/Wa Aard Opp. in ca Code Bedrag

PRIVATIEF DEEL # --- 2F 1135

Bijkomende aard rootput (materieel en
outillering) : Geen informatie

beschikbaar

Bijkomende aard materieel
en outillering : Geen

informatie beschikbaar

Bijkomende aard klaarpan
(materieel en outillering)  : Geen

informatie beschikbaar

Beschrijving privatief deel  : A2/9/ Bijkomende aard bassin (materieel en
outillering)  : Geen informatie

beschikbaar

Begin versie timestamp
perceelstoestand  :

23/05/2000

ID van de eigendomstoestand
: 20234109

Kadastrale / Patrimoniale Perceelinformatie

Sectie : A Nummer van het Perceel : 1207G7P0010

Code en beschrijving
statuut van de

eigendomstoestand

Fotovoltaïsche
zonnepanelen  : Nee

Klassering en inkomen per ha of jaar van
beëindiging van de opbouw : 1980

Ligging : KORTRIJKSESTWG 321
(G22                                )

Toestand op :
23/11/2018

Code en beschrijving
statuut van het

perceel :
Gekadastreerd

Precad : Geen informatie
beschikbaar

Datum eerste ingebruikname
goed  : Geen informatie

beschikbaar

Pol/Wa Aard Opp. in ca Code Bedrag

PRIVATIEF DEEL # --- 2F 61

Bijkomende aard rootput (materieel en
outillering) : Geen informatie

beschikbaar

Bijkomende aard materieel
en outillering : Geen

informatie beschikbaar

Bijkomende aard klaarpan
(materieel en outillering)  : Geen

informatie beschikbaar

Beschrijving privatief deel  : G22 Bijkomende aard bassin (materieel en
outillering)  : Geen informatie

beschikbaar

Begin versie timestamp
perceelstoestand  :

23/05/2000

ID van de eigendomstoestand
: 20234160

Kadastrale / Patrimoniale Perceelinformatie

Sectie : A Nummer van het Perceel : 1207G7P0032

Code en beschrijving
statuut van de

eigendomstoestand

Fotovoltaïsche
zonnepanelen  : Nee

Klassering en inkomen per ha of jaar van
beëindiging van de opbouw : 1980
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Deze kopij van kadastrale inlichtingen is toegelaten door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, dewelke deze aanlevert op basis van gegevensbanken die
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