
Te koop
Waregem

Adres: Franklin Rooseveltlaan 16 1 | 8790 Waregem

Prachtig appartement (125m²) met 3 kamers dicht
bij centrum Waregem

D8790-20101

€ 342.500



Beschrijving
Dit prachtig afgewerkt appartement met 3 kamers beschikt over 125m² woonoppervlakte en
een ruim zonnig terras van 52m². Het appartement werd recent volledig gerenoveerd en staat
piekfijn in orde. 

INDELING
Inkomhal - apart toilet - ruime leefruimte met haard in natuursteen - open keuken in
natuursteen ( inductieplaat, dampkap, vaatwas, frigo, oven, inmaakkasten) - berging met
aansluiting wasmachine - prachtig terras met verschillende hoekjes die je laten genieten van
de zon (zonneluifel aanwezig) - slaapkamer 1 met vernieuwde badkamer ( ligbad en lavabo) -
slaapkamer 2 - slaapkamer 3 (douche en lavabo) - terras vooraan

ALGEMENE INFO
- aankoop overdekte staanplaats: 12.500€
- verkoop onder registratierechten
- kleinschalige residentie met 5 entiteiten
- nieuwe keuken 2019
- nieuwe badkamer 2017
- volledig geschilderd
- CV op aardgas, vernieuwd in 2018
- nieuwe terrastegels op terras vooraan
- ingemaakte kasten in slaapkamer en opbergkasten op terras

Indien u op zoek bent naar een appartement met 3 kamers dicht bij het centrum van
Waregem, Hippodroom en invalswegen zoals E17 maak dan zeker uw afspraak om kijkje te
nemen naar dit immo pareltje.
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Details
Aantal slaapkamers: 3

Kadastraal inkomen: 965 euro

Bewoonbare oppervlakte: 125 m²

Energie: EPC 157 kWh/m² UC 20100712-
0000584724-00000004-0
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Adres: Franklin Rooseveltlaan 16 1 | 8790 Waregem

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

Flore Decavel
0472 18 57 56
flore.decavel@dewaele.com

Lisa De Meestere
056 605 605
lisa.de.meestere@dewaele.com

 
Dewaele Waregem  |  Stationsstraat 31 Waregem |  waregem@dewaele.com |  BIV 505 481
(*)NV Dewaele Vastgoed met Advies, Ambachtenstraat 33 , 8870 Izegem, KBO: BE 0679.481.337, RPR Gent afdeling Kortrijk

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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