
Opzoeking Kadaster

18/01/2019

Dossier

Kadastrale afdeling

Artikelnummer

Detail van het geselecteerde artikel
31009 OOSTKAMP  4 AFD/HERTSBERGE/

/

Verheyen - Maria Kastanjedreef, 7 8020 Oostkamp (België) -VE 3/4 VG 1/4-

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

Patteeuw - Martine Snaaskerkestraat, 37 8470 Gistel (België) -BE 1/4-

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 13900

VB/7162/8712

Naam persoon Verheyen, Maria

Identificatie persoon 47032632401
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Opzoeking Kadaster

Ligging : KASTANJEDR 7
Toestand op :
18/01/2019

Code en beschrijving
statuut van het

perceel :
Gekadastreerd

Precad : null

Datum eerste ingebruikname
goed  : Geen informatie

beschikbaar

Pol/Wa Aard Opp. in ca Code Bedrag

HUIS 13900 2F 2503

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  : Geen informatie
beschikbaar

Bijkomende aard bassin (materieel en
outillering)  : Geen informatie

beschikbaar

Begin versie timestamp
perceelstoestand  :

14/02/2000

ID van de eigendomstoestand
: 17278269

Kadastrale / Patrimoniale Perceelinformatie

Sectie : D Nummer van het Perceel : 0977/02E2P0000

Code en beschrijving
statuut van de

eigendomstoestand

Fotovoltaïsche
zonnepanelen  : Nee

Klassering en inkomen per ha of jaar van
beëindiging van de opbouw : 1975
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