
Te koop
Gent

Adres: Kompasplein 20 602 | 9000 Gent

Splinternieuw appartement met adembenemend
verzicht over Gent

D9000-20181

€ 379.000



Beschrijving
Dit lichtrijk en zeer gezellig appartement is gelegen aan de nieuwe dokken in Gent en is
splinternieuw (oplevering 18/05/2020). Het is gelegen op de 6de verdieping en bevindt zich
op een hoek van het gebouw wat zorgt voor extra lichtinval.

De leefruimte beschikt over een open keuken en trekt enorm veel licht binnen door de ramen
die doorlopen tot de grond. Op deze manier lopen living en terras bijna naadloos in elkaar over.
Het terras dat volledig zuidwest georiënteerd is biedt een uniek uitzicht over onze stad.
Al uw proviand evenals de wasmachine kan u kwijt in de ruime berging in de inkomhal. Verder
is er een ruime slaapkamer en een tweede kleinere slaapkamer. De badkamer beschikt over
douche en dubbele lavabo. Toilet is apart en op het einde van de gang vinden we een tweede
berging.

Belangrijk: 
- Er kan een autostaanplaats aangekocht worden aan 30.000 euro (excl. btw). 
- Momenteel is het appartement verhuurd voor 975 euro per maand en de autostaanplaats
voor 75 euro per maand.
- Er zijn drie toegewezen fietshaken vervat in de verkoop die zich bevinden op de
ondergrondse verdieping.
- Verkoop onder BTW (21%).

Aarzel zeker niet ons te contacteren bij interesse!

Steeds het
recentste

aanbod in je
mailbox?
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Details
Aantal slaapkamers: 2

Bewoonbare oppervlakte: 93 m²

Energie:

Bouwjaar: 2020
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Adres: Kompasplein 20 602 | 9000 Gent

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.

Gilles Waegebaert
0474 49 22 95
gilles.waegebaert@dewaele.com

 
Dewaele Gent |  Kouter 98 Gent |  gent@dewaele.com |  BIV 506 582
(*)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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