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Te koop
Ursel

Adres: Bogaertstraat 17 | Ursel

€189.000Vakantiewoning nabij het Drongengoedbos 
in Ursel



Beschrijving
Nabij het Drongengoedbos in Ursel, vindt u deze houten chalet met 2 slaapkamers te koop. Deze 
vakantiewoning doet u herademen door zijn ligging te midden het groen. De bosrijke omgeving en de 
natuurlijke tuin, bieden u de mogelijkheid te rustig te genieten van uw vakantieverblijf. Liever een actief 
verblijf? Er zijn tal van leuke wandel- en fietsroutes. Op 30 min. rijden bereikt u de mooie steden Gent 
en Brugge. Liever een dagje zee? Via idyllische baantjes bereikt u de badstad Knokke zonder file. Een 
bakker, slager, supermarkt bevinden zich op slechts enkele minuten rijden in de dorpskern van Ursel.

 Deze vakantiewoning omvat:

- inkom met gastentoilet
- leefruimte met zicht naar de knappe tuin
- open keuken voorzien van kookfornuis, dampkap, spoelbak en oven
- berging/wasplaats
- 2 slaapkamers
- badkamer met ligbad, lavabo en toilet
- carport

Geen domicilie of uitbreiding mogelijk!
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Details
•	 Aantal slaapkamers: 2
•	 Kadastraal inkomen: 458 euro
•	 Grondoppervlakte: 843 m²
•	 EPC: 877 kWh/m² 
•	 UC: 20190812-0002185020-RES-1
•	 Bouwjaar: 1992
•	 Verwarming: accumulatie en pelletkachel
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Bijkomende informatie
•	 Werd er een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt? In aanvraag
•	 Meest recente stedenbouwkundige bestemming? Recreatiegebied 
•	 Is er een voorkooprecht volgens het RUP? In aanvraag
•	 Is er een verkavelingsvergunning van toepassing? In aanvraag
•	 Is er een dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften? In aanvraag
•	 As-Built Attest verkregen? In aanvraag
•	 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.

Bogaertstraat 17 | Ursel

Dewaele Aalter | Stationsstraat 33 | aalter@dewaele.com | BIV 502970 | t +32 9 375 33 33 | www.dewaele.com

Elke De Meyer
+32 470 10 56 99
elke.de.meyer@dewaele.com




