
TE KOOP
Vaste prijs
€ 277.000 (excl.btw en aktekosten)

Veelzijdige halfopen 
eengezinswoning
We verkopen een moderne, energiezuinige woning met veel 
natuurlijke lichtinval. De woning is “upside down” ontworpen  
waarbij elke verdieping een specifieke functie heeft. Ze wordt semi-
casco opgeleverd waardoor de woning nog volledig kan afgestemd  
worden op de smaak van de koper. 

De unieke opbouw van deze woning maakt het een erg veelzijdig 
pand met tal van woonopties. Gaande van een kangoeroewoning 
met zorgruimte tot een eengezinswoning met praktijkruimte voor 
het uitoefenen van een vrij beroep, of tot een woning voor een 
groot gezin.

Sint-Bernardsesteenweg 471
2660 Hoboken

Bruto-oppervlakte
gelijkvloers: 66 m²
1ste + 2de verdieping: 133 m²
kelder: 37 m²

EPC
gelijkvoers: 116,83 kWh/m²
1ste + 2de verdieping: 108,03 kWh/m²

E-peil
gelijkvoers: E57
1ste + 2de verdieping: E55 
 



ruime leefruimte met open keuken op de tweede verdiepingpraktische indeling met veel natuurlijke lichtinval

de woning is af te werken naar eigen smaak

zuidoostgerichte terrassen en tuin met fietsenstalling

het gelijkvloers is rolstoeltoegankelijk en leent zich perfect
tot kangeroe- of zorgwoning, of tot praktijkruimte



Sint-Bernardsesteenweg 471 
2660 Hoboken

Omgeving
De woning is gelegen in Hoboken, op de grens met Wilrijk en net buiten het 
centrum van de stad. Het stadscentrum is vlot bereikbaar met de fiets  
of het openbaar vervoer. Bus-, tramhaltes en velo-stations vind je op  
wandelafstand.

De Hobokense dorpskern is vlakbij en is voorzien van heel wat buurtwinkels, 
supermarkten en organiseert tweemaal per week een markt aan de  
Kioskplaats.

De ligging biedt tevens een uitstekende aansluiting met de Singel en de 
Antwerpse Ring.

Wil je lekker ontspannen in het groen? Dat kan, want de woning ligt nabij 
heel wat parken, de Hollebeekvallei en op 10 minuten van het natuurgebied 
Hobokense polder.  



GELIJKVLOERSKELDER



EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING





DISCLAIMER INFOBROCHURE
Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die vermeld staan in deze brochure zijn louter informatief en onder voorbehoud van  
vergissingen en/of wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter  
inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege. Uw eventuele opmerkingen kan u melden aan AG VESPA via  
agvespa@antwerpen.be

Overzicht verkoop

Eenheid Bewoonbare bruto-oppervlakte Aantal slaapkamers Vaste prijs*

Sint-Bernardsesteenweg 471 236 m² 3 (meer mogelijk) 277.000 euro

* vaste prijs is exclusief 21% btw en aktekosten.

Bezichtiging en informatie
De woning is tijdens de week te bezoeken op  
afspraak.

Contactpersoon
Ilse Van Gelder 
03 259 11 65 
ilse.vangelder@antwerpen.be 
 

Stedenbouwkundige gegevens
• Gelegen in woongebied
• Omgevingsvergunning afgeleverd
• Geen stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld
• Geen dagvaardingen uitgebracht 
• Recht van voorkoop
• Geen verkavelingsvergunning afgeleverd  
• Niet overstromingsgevoelig



autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed 
en stadsprojecten Antwerpen

www.agvespa.be
agvespa@antwerpen.be
BE 0267 402 076
IBAN BE37 0910 1270 6928

Paradeplein 25 
2018 Antwerpen
03 259 28 10

Volg AG VESPA  


