
Te koop
Oostmalle

Adres: Hoogstraatsebaan 74 | 2390 Oostmalle

Zeer ruim huis met 5 slaapkamers te koop in het
centrum van Oostmalle!

D2990-FI11.0682

€ 350.000



Pand met veel potentieel
op korte en lange termijn!

Beschrijving
De woning beschikt over volgende indeling:

GELIJKVLOERS:
- Inkomhal/trappenhal
- Woonkamer (ca. 30m²)
- Keuken (ca. 11m²) met zeer veel kastruimte
- Berging (ca. 15m²)
- Gelijkvloerse slaapkamer / bureauruimte (ca. 14m²)
- Badkamer 1 met douche, toilet, lavabo en aansluiting voor was- en droogmachine.
- Inpandige garage (ca. 21m²)
- Veranda (ca. 11m²)

EERSTE VERDIEPING:
- Polyvalente ruimte (ca. 30m²) Momenteel ingericht als woonkamer van het appartement.
- Kitchenette (ca. 8m²)
- Badkamer met bad en lavabo
- Douchekamer
- 2 slaapkamers (ca. 17 - 14m²)

TWEEDE VERDIEPING:
- 3 slaapkamers (ca. 28 - 20 - 16m²)

DIVERSEN:
- Volledig omheinde tuin
- in het centrum van Oostmalle 
- winkels, scholen en openbaar vervoer op wandelafstand
- potentieel als huis, als twee appartementen of als projectgrond voor nieuwbouw
- EPC gelijkvloers: 472 kWh/m² - UC: 20190926-0002199894-RES-1
- EPC duplex: 386 kWh/m² - UC: 20181221-0002118721-1

Heeft u interesse om vastgoed te kopen in Malle? Aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen! Wij helpen u graag verder met uw zoektocht naar een huis, een appartement of een
projectgrond!

Steeds het
recentste

aanbod in je
mailbox?
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Details
Aantal slaapkamers: 5

Kadastraal inkomen: 1341 euro

Grondoppervlakte: 423 m²

Bewoonbare oppervlakte: 279 m²

Energie: EPC: 472 kWh/m² UC: 20190926-
0002199894-RES-1
EPC KNR: E 

Bouwjaar: 1969
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Adres: Hoogstraatsebaan 74 | 2390 Oostmalle

Bijkomende informatie
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: Ja

Stedenbouwkundige bestemming: Woongebied

Handhaving: Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd

Voorkooprecht: Nee

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: Nee

Watertoets:  Effectief overstromingsgevoelig
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Wens je een bezoek of heb je
bijkomende vragen, aarzel dan 
niet en neem contact met ons op.

Leen Van Bavel
0468 32 06 77
leen.van.bavel@dewaele.com

Jonathan Dingenen
0468 32 04 72
jonathan.dingenen@dewaele.com

 
Dewaele Wuustwezel  |  Bredabaan 467A Wuustwezel  |  wuustwezel@dewaele.com |
BIV 501 013
(*)NV First Immo, Frankrijklei 156-158 , 2000 Antwerpen, KBO: BE 0894.328.815, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen

Informatie werd ons door de eigenaar overgemaakt en is louter richtinggevend en verbindt partijen geenszins.

Ontdek 
méér dan

1.500 
panden op
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