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Te koop
Marke

Adres: Marke

€495.000Verzorgde villa te koop te Marke. 



Binnenkort jouw nieuwe thuis?

Beschrijving
Villa te koop te Marke.

Op zoek naar vastgoed in Marke? Wenst u een ruime villa?

Deze zeer verzorgde eigendom te koop in het hart van Marke biedt vele troeven. 

In het centrum van marke is ze heel vlot bereikbaar en op wandelafstand van alle voorzieningen
Indeling:

Ruime inkom met vestiaire, apart toilet, bureau /praktijkruimte / eerste slaapkamer. Living in L-vorm, 
zeer grote leefkeuken met eiland en toegang tot de kelders. Er is kelder voorzien onder de volledige 
woning. Dus een volwaardige verdieping onder de grond, waarvan een gedeelte als garage (17,70 op 5) 
wordt benut. Daarnaast zijn er nog drie ruime slaapkamers en een badkamer met ligbad en douche. 

De woning kan direct betrokken worden, gezien de perfecte staat van onderhoud. 

Bijzondere kenmerken:

* Gunstige, rustige ligging
* Zeer goed onderhouden
* Enorme volumes
* Lichtrijke ruimtes
* Onderhoudsvriendelijke tuin
* Grote garage en heel veel bergruimte
* Vanuit elke ruimte groenzicht
* Vlotte verbinding
* Pal in het centrum, dus nabij scholen, winkels...
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Details
•	 Aantal slaapkamers: 3
•	 Kadastraal inkomen: 2.444 euro
•	 Grondoppervlakte: 1124 m²
•	 Bewoonbare oppervlakte: 469,88 m²
•	 EPC: 338 kWh/m² 
•	 UC: 2118089
•	 Bouwjaar: 1971



5Dewaele | vastgoed met advies

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? Ja
•	 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.

Marke

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

Matthias Vanneste
+32 479 67 68 48
matthias.vanneste@dewaele.com




