
Te koop
Gooreind

Adres: Bredabaan 756 C | 2990 Gooreind

Appartement met twee slaapkamers te koop,
gelegen te Wuustwezel-Gooreind

D2990-FI11.0632

€ 233.000



Praktisch ingericht
appartement met ruim
terras

Beschrijving
Appartement te koop in Wuustwezel met een bewoonbare oppervlakte van 83 m² en een
terras van 24 m².

Het appartement heeft volgende kenmerken:
Eerste verdieping:
- Inkomhal met ingebouwde kast
- Gastentoilet met handenwasser
- Lichte woonkamer op tegelvloer (ca. 40 m²)
- Open keuken met gasvuur, dampkap, dubbele spoeltafel, combi-oven en koelkast 
- Berging met cv-installatie en aansluiting voor wasmachine
- Ingerichte badkamer voorzien van wastafel, ligbad en douche
- 2 Slaapkamers op laminaatvloer (ca. 14 en 8 m²)

Diverse:
- Ruim terras aansluitend aan de woonkamer (ca 24m²)
- Optioneel: Garage te koop (4de in Grotstraat) met staanplaats voor garage voor 16 000 euro
- Overal rolluiken
- Prefect voor starters die voor het eerst kopen of als opbrengsteigendom!
- Maandelijkse vaste kosten: 60 euro
- Op 10 minuten rijden van de E19

Ben jij geïnteresseerd in dit appartement te Wuustwezel? Aarzel dan niet om contact met ons
op te nemen. We helpen u graag verder. Had u ook graag een gratis schatting van uw
eigendom gelegen in Wuustwezel of in één van de andere regio's waar wij actief zijn? Ga dan
naar www.dewaele.com/nl/verkopen, bel ons voor een vrijblijvend gesprek op 0468/32.06.77
of mail naar leen.van.bavel@dewaele.com. Wij helpen u graag verder met al uw vragen over
vastgoed!

Steeds het
recentste

aanbod in je
mailbox?
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Details
Aantal slaapkamers: 2

Kadastraal inkomen: 793 euro

Bewoonbare oppervlakte: 83 m²

Energie: EPC: 161 kWh/m² UC: 20190627-
0002173516-RES-1
EPC KNR: B 

Bouwjaar: 1997
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Adres: Bredabaan 756 C | 2990 Gooreind

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.

Jonathan Dingenen
0468 32 04 72
jonathan.dingenen@dewaele.com

Leen Van Bavel
0468 32 06 77
leen.van.bavel@dewaele.com

 
Dewaele Wuustwezel  |  Bredabaan 467A Wuustwezel  |  wuustwezel@dewaele.com |
BIV 501 013
(*)NV First Immo, Frankrijklei 156-158 , 2000 Antwerpen, KBO: BE 0894.328.815, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen

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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