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Te koop
Waregem

Adres: Keukeldam 96 bus 12 | Waregem

€189.000Hoekappartement met 2 kamers in centrum 
Waregem



Beschrijving
Dit hoekappartement met 2 slaapkamers is gelegen op de eerste verdieping in het centrum van 
Waregem. Het appartement is momenteel verhuurd aan 750€/maand. 

Het appartement is gelegen op wandelafstand van de Markt, Park Casier, winkels en scholen. De ideale 
ligging!

INDELING
inkomhal - zeer lichtrijke leefruimte door hoek - keuken (spoelbak, oven, kookplaten) aansluitend ruime 
berging - slaapkamer 1 - slaapkamer 2 - apart toilet - badkamer (ligbad, lavabo) - terras vooraan en 
terras achteraan

ALGEMENE INFO
- mooi rendement
- overdekte staanplaats bij aan te kopen: 10.000€
- gelegen op een topligging te Waregem dicht bij centrum Waregem en Park Casier
- ruime kelderberging inclusief
- CV gas
- aluminium ramen
- lift reeds vernieuwd
- huurprijs 600€ + 50€ syndic ten laste van de huurder
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Details
•	 Aantal slaapkamers: 2
•	 Kadastraal inkomen: 887 euro
•	 Grondoppervlakte: 91 m²
•	 EPC: 209 kWh/m² 
•	 UC: 20100930-0000574371-00000005-1
•	 Bouwjaar: 1976
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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? Nee
•	 Maakt het perceel deel uit van een voorkeursbesluit of projectbesluit? Nee
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Wens je een bezoek 
of heb je bijkomende 
vragen, aarzel dan  
niet en neem contact  
met ons op.

Keukeldam 96 bus 12 | Waregem

Dewaele Waregem | Stationsstraat 31 | waregem@dewaele.com | BIV 505481 | t +32 56 60 56 05 | www.dewaele.com

Flore Decavel
+32 472 18 57 56
flore.decavel@dewaele.com

Lisa De Meestere
+32 56 60 56 05
lisa.de.meestere@dewaele.com




