
D8500-19124

Te koop
Wevelgem

Adres: Grote Markt 32 bus 9 | Wevelgem

€160.000Ruim appartement met 2 slaapkamers 
centrum Wevelgem te koop



Beschrijving
Zalig ruim wonen in het hartje van Wevelgem. Dit appartement met 2 slaapkamers heeft zowat alles 
op wandelafstand: winkels, scholen, parking en openbaar vervoer. Met zijn 115 m² is er aan plaats in dit 
appartement geen gebrek. Het is aangenaam vertoeven in de lichtrijke living met zonnig  terras.

Indeling:

- Ruime inkomhal met praktische vestiarekast
- Living (35m²) met aansluitend zonnig terras met open zicht
- Keuken met oven, frigo en veel opbergruimte. Er is tevens plaats voor een ontbijthoek. 
- 2 mooie ruime slaapkamers
- Badkamer met bad en enkele lavabo
- Toilet 

Er is ook een bijhorende kelderberging. 
Het appartement is gelegen op de vijfde verdieping in residentie Goudberg. 
Woont u graag op een centrale ligging met alles dichtbij? Dan is dit appartement zeker iets voor u. 

Contacteer ons gerust voor een bezoek ter plaatse!
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Details
•	 Aantal slaapkamers: 2
•	 Kadastraal inkomen: 897 euro
•	 Bewoonbare oppervlakte: 115 m²
•	 EPC: 397 kWh/m² 
•	 UC: 2156086
•	 Bouwjaar: 1969
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Bijkomende informatie
•	 Werd er een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt? Ja
•	 Meest recente stedenbouwkundige bestemming? Woongebied 
•	 Is er een voorkooprecht volgens het RUP? Nee
•	 Is er een verkavelingsvergunning van toepassing? Nee
•	 Is er een dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften? Nee
•	 As-Built Attest verkregen? Niet ingegeven
•	 Maakt het perceel deel uit van een voorkeursbesluit of projectbesluit? Niet ingegeven
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Wens je een bezoek 
of heb je bijkomende 
vragen, aarzel dan  
niet en neem contact  
met ons op.

Grote Markt 32 bus 9 | Wevelgem

Dewaele Kortrijk | Doorniksestraat 22 | kortrijk@dewaele.com | BIV 503903 | t +32 56 22 55 66 | www.dewaele.com

Olivia Boes
+32 474 49 47 07
olivia.boes@dewaele.com




