Te renoveren appartement
met 2 slaapkamers
Dit centraal gelegen appartement is mits renovatie het ideale
startersappartement of investeringspand. Het bevindt zich op de derde
verdieping van een appartementsgebouw met een gemeenschappelijke
tuin.
Je betreedt het appartement via de hal en komt zo in de leefruimte en
keuken. Verder beschikt het over een badkamer, 2 slaapkamers en een
kelderberging. De centrale verwarming is op aardgas.
De algemene kosten in het gebouw worden per kwartaal afgerekend.Daarin
zijn de kosten voor onderhoud en herstel van de liften, schoonmaak van het
gebouw, onderhoud van de tuinen, water en elektriciteit van de algemene
delen en het ereloon van de syndicus inbegrepen.
Het appartement wordt verkocht via het online platform biddit.be. Bieden
kan vanaf 10 oktober om 15 uur tot en met 18 oktober om 15 uur.

TE KOOP
Minimumbod: vanaf € 130.000
(excl. registratie- en aktekosten)

Hogeweg 22/10C
2140 Antwerpen
Bewoonbare oppervlakte
72 m²
K.I.
870 euro
EPC
303 kWh/m²
Afsluit biedingen
18 oktober 2022 om 15 uur

Omgeving
De wijk Oud-Borgerhout, het stuk binnen de Singel, is een
buurt in ontwikkeling en bij veel jonge gezinnen erg in trek
als woonbuurt.

Bovendien ben je op slechts tien minuten in het centrum
van Antwerpen. Openbaar vervoer en verschillende Velostations vind je op wandelafstand.

Een groeiend aanbod aan kwalitatieve, hedendaagse
woningen, een aantal nieuwe hippe horecazaken, een
kleurrijke buurt met een actief buurtleven en het ruime
cultuuraanbod maken van de wijk een nieuwe trekpleister.

Ook bliezen de stad en AG Vespa de centers opnieuw leven
in. Zo werden de ruimtes onder de spoorwegbogen terug
ingevuld.

Het Krugerplein, Park Spoor Noord en het Rivierenhof zijn
maar 5 tot 10 minuten fietsen. Het zijn groene longen waar
het heerlijk is om te fietsen, te wandelen, te joggen en te
sporten, of om gewoon van de natuur te genieten.

Grondplannen

Wijze van verkoop
Het appartement wordt verkocht via het online platform biddit.be. Bieden kan vanaf € 130.000
(excl. registratiebelasting en aktekosten). De biedingen worden afgesloten op 18 oktober 2022 om 15 uur, onder
voorbehoud van eventuele verlengingen ingevolge de zandloper en/of een algemene storing op het biedingsplatform
zoals bepaald in artikel 9 van de algemene verkoopsvoorwaarden..

Stedenbouwkundige gegevens
•
•
•
•
•

omgevingsvergunning uitgereikt;
woongebied;
geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd;
geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig;
geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

Overzicht verkoop
Eenheid

Kadastrale oppervlakte

Minimumbod*

Afsluit biedingen

72 m²

€ 130.000

18 oktober 2022 om 15 uur

Hogeweg 22 C10

* het minimumbod is exclusief registratie- en aktekosten

Bezichtiging en informatie
Het project is tijdens de week te bezoeken op afspraak
Contactpersoon
Bjorn Raekelboom
03 432 82 77
bjorn.raekelboom@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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