Herenhuis in
Slachthuissite
We verkopen een volledig te renoveren woning in de De Marbaixstraat in
Antwerpen Noord. Dit traditionele herenhuis bestaat uit een gelijkvloers,
3 verdiepingen en een kelder.
Het eigendom kan gerenoveerd worden naar een grote ééngezinswoning,
maar verbouwing naar appartementen of studentenhuisvesting behoort ook
tot de mogelijkheden. Dit dient de koper uiteraard zelf af te toetsen met de
bevoegde instanties.
De woning wordt verkocht via het online platform biddit.be. Bieden kan vanaf
17 oktober 2022 om 15 uur tot en met 25 oktober 2022 om 15 uur.

TE KOOP
Minimumbod: vanaf € 359.000
(excl. aktekosten)

De Marbaixstraat 22
2060 Antwerpen
Perceeloppervlakte
150 m²
Vloeroppervlakte
400 m²
EPC
322 kWh/m²
Afsluit biedingen
25 oktober om 15 uur

Omgeving
De De Marbaixstraat is een gezellige éénrichtingsstraat, met een
fraaie uitstraling en gelegen in wijk ‘Dam’.
De wijk Dam is altijd een volkse buurt geweest, waar mensen
elkaar kennen en samen genieten van een babbel of een
straatbarbecue. De wijk stond vroeger een beetje ‘los’ van de
stad, maar verschillende projecten - waaronder de ontwikkeling
van Park Spoor Noord en de daaropvolgende opkomst van hippe
horecazaken - hebben ervoor gezorgd dat de wijk er vandaag
weer helemaal bij hoort.

Het gedeelte rond het oude slachthuis is vooral gekend voor zijn
vele (vlees) restaurants. Een groot gedeelte van de wijk wordt
ingenomen door de slachthuissite. Die ligt er sinds de definitieve
sluiting van het slachthuis grotendeels ongebruikt bij, maar zal
in de nabije toekomst herontwikkeld worden tot een gemengd
project met hoofdbestemming wonen. Ook diensten, recreatie
en bedrijven zullen er een plaats krijgen, evenals de gloednieuwe
campus van AP Hogeschool. Dit zal, samen met de diverse
nieuwbouwprojecten die er momenteel verrijzen, een grote
impuls geven aan de volledige wijk Dam.

Grondplannen

Wijze van verkoop
De woning wordt verkocht via het online platform biddit.be. Bieden kan vanaf € 359.000 (excl. aktekosten).
De biedingen starten op 17 oktober 2022 om 15 uur en worden afgesloten op 25 oktober 2022 om 15 uur.

Verkoopvoorwaarden
Op deze verkoop zijn de “verkoopvoorwaarden voor verkoop via biddit”, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur
van AG Vespa van 25 juni 2021, van toepassing.
In aanvulling op deze verkoopvoorwaarden zijn volgende bijzondere bijkomende verkoopvoorwaarden van toepassing:
1. de renovatie- en restauratieverplichting, zoals vermeld in artikel 5.1 van de “verkoopvoorwaarden voor verkoop via
biddit” is op dit eigendom van toepassing;
2. de koper verbindt zich ertoe, behoudens overmacht, deze renovatie- en restauratieverplichting binnen volgende
termijnen na te komen:
• indienen van een vergunbare aanvraag tot omgevingsvergunning betreffende het eigendom en bekomen van
de uitvoerbare vergunning binnen 18 maanden na het verlijden van de notariële aankoopakte;
• start der werken binnen 6 maanden na het bekomen van een uitvoerbare vergunning en;
• totale beëindiging der werken binnen 36 maanden na de start der werken en uiterlijk binnen 5 jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte.
Onder “overmacht” in de zin van dit artikel wordt verstaan iedere onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheid of
gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de koper, die het deze laatste onmogelijk maakt om de in dit artikel bedoelde
termijnen te eerbiedigen, zoals onder meer doch niet uitsluitend oorlog, staking, uitsluiting, extreme weersomstandigheden erkend door het KMI, revolutie, opstand, noodtoestand, sabotage, onvoorziene overheidsmaatregelen, enzovoort. Het niet respecteren van de in dit artikel bepaalde termijnen ten gevolge van archeologische vondsten kan enkel
als overmacht beschouwd worden indien de bevoegde instantie de volledige stillegging van de werken aan het eigendom beveelt en dit gedurende een aaneengesloten termijn van minstens 2 maanden.
De verplichtingen onder 1 en 2 zijn essentiële voorwaarden zonder de welke AG Vespa deze overeenkomst niet zou hebben afgesloten. Ze worden opgelegd aan de koper en zijn rechtsopvolgers. Bij niet naleving van deze verplichtingen zijn
de sancties zoals voorzien in artikel 28 van de “verkoopvoorwaarden voor verkoop via biddit” van toepassing.

Stedenbouwkundige gegevens
•
•
•
•
•
•
•

geen omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen uitgereikt;
gelegen in Zone voor wonen;
geen stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld;
geen dagvaardingen uitgebracht, geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd en geen
hangende procedures voor het opleggen van dergelijke maatregelen;
recht van voorkoop Vlaamse Wooncode en RUP 2060;
geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitgereikt;
geen voorwerp van voorkeur-/projectbesluit.

Overzicht verkoop
Eenheid

Perceeloppervlakte

De Marbaixstraat 22

150 m²

Minimumbod*

€ 359.000

Afsluit biedingen

25 oktober 2022 om 15 uur

* het minimumbod is exclusief aktekosten

Bezichtiging en informatie
Het project is tijdens de week te bezoeken op afspraak
Contactpersoon
Raf Aernouts
03 432.83.09
raf.aernouts@antwerpen.be

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.
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