
 

TE KOOP 
 

Minimumbod: vanaf € 1.560.000 
(excl. verkooprechten en aktekosten)

We verkopen een zeer gunstig gelegen projectgrond in het historische 
centrum van de stad. Het perceel is centraal gelegen vlakbij de toeristische 
kern met alle aanbod op vlak van cultuur en horeca. 

De Kloosterstraat is een gezellige winkelstraat die tot ver buiten Antwerpen 
gekend is als de place to be voor vintage, antiek en brocante.  

Dit is het enige nog onbebouwde perceel in de Kloosterstraat en is zowel 
vanuit het noorden als het zuiden vlot bereikbaar via de kaaien.  

Het wordt verkocht volgens de procedure van bieding onder gesloten omslag. 
Bieden kan tot uiterlijk 8 december 2022 om 14 uur.

 
Kloosterstraat 37- 49 
2000 Antwerpen 
 
Perceeloppervlakte 
752 m²

Perceelbreedte 
25,78 m

Afsluit biedingen 
8 december 2022 om 14 uur

Projectgrond in  
Kloosterstraat



Omgeving   
In het Zuiden van de binnenstad ligt de hippe wijk Het Zuid. 
De Hoogstraat verbindt het Zuid met het historische centrum 
van de stad. De buurt kenmerkt zich door zijn vele statige 
panden, appartementen en lofts. Typisch voor ’t Zuid zijn de 
kunstgalerijen en het grote aanbod van cultuur met maar liefst 
drie musea.

Eén van de bekendste winkelstraten van het Zuid is zonder 
meer de Kloosterstraat. Van veilingshuizen en kunstgalerijen 
tot design- en interieurshops en natuurlijk ook winkels voor 
dagelijkse benodigdheden.

Vlakbij ligt het nieuwe - nog deels aan te leggen - Zuidpark. Ook 
de heraangelegde Scheldekaaien zijn nabij en de ideale plek om 
even tot rust te komen.

Parkeren doe je vlakbij in de nieuwe ondergrondse parkingen 
Kooldok en Steendok. Verder is er een vlotte bereikbaarheid per 
(deel)fiets en/of met het openbaar vervoer.



Kenmerken 
De verkoop betreft een grond en aanhorigheden gelegen te 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 37-49, zoals aangeduid op 
het opmetingsplan opgemaakt door de meetkundige-schatter van onroerende goederen op 29 september 2022. Dit plan 
wordt als bijlage 2 aan dit bundel gehecht. 

De grond is kadastraal gekend onder Antwerpen, 4de afdeling, sectie D, huidig perceelnummer 3202 T3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huidig gebruik
Het eigendom is momenteel in gebruik als openlucht opslag voor werfmateriaal door een aannemer die in opdracht 
van AG Vespa renovatiewerken uitvoert in het nabijgelegen Mercator-Orteliushuis. De koper zal vrij over het perceel 
kunnen beschikken uiterlijk op 1 augustus 2023. 

Verkoopprijs
De minimum biedingsprijs voor de grond bedraagt 1.560.000 euro (excl. verkooprechten en aktekosten).  
De kandidaat-koper dient een bod uit te brengen gelijk aan of hoger dan deze minimum biedingsprijs.
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X: 151845.1567
Y: 211803.9994

REF punt (1) - bestaande grens (hoek gebouw midden muur)

X: 151837.2674
Y: 211779.4580

REF punt (7) - bestaande grens (hoek gebouw midden muur)
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Nr X Y Materialisatie

1 151845.16 211804.00 geen materialisatie

2 151874.89 211788.55

3 151863.96 211767.68

4 151850.49 211774.75

5 151844.42 211776.83

6 151844.61 211777.37

7 151837.27 211779.46

geen materialisatie

geen materialisatie

geen materialisatie

geen materialisatie

geen materialisatie

geen materialisatie

Plannummer: V2022/1779

Formaat: A3

Schaal: 1/250

Datum: 29/09/2022

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen

4de afdeling - sectie D -
nr. 3202 T3

Getekend: GLS

Opgemeten en in plan gebracht
door de ondergetekende

Giuliano Lodts, landmeter-expert

Beëdigd voor de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen op  2 juni 2000
Inschrijvingsnummer LAN121499

Paalsesteenweg 210, 3583 Paal-Beringen

Paal, 29 september 2022

Paradeplein 25
2018  Antwerpen
Tel : 03/259.28.26
Fax : 03/259.28.11

info@vespa.antwerpen.be
www.agvespa.be

Lot
Lotnummer Hoekpunten

1

Oppervlakte

751.97 m²

Kadastrale nummer

3202 T31 t/m 7

Aard
Bestaande terrein

Beschrijving grenzen
Grens Beschrijving

bestaand egrens (midden muur)1-2, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7

bestaande grens (afsluiting)2-3 + 7-1

Voor deze opdracht werd geen juridisch grensonderzoek uitgevoerd. Grenzen bepaald op basis van bestaande toestand

zone voor erfdienstbaarheid (2 meter breedte -  2,5 meter hoogte). Afstanden vanaf zijkant muur.

zone voor erfdienstbaarheid (2 meter breedte -  2,5 meter hoogte)

1

Opmetingsplan Kloosterstraat 37- 49



Verkoopvoorwaarden
Op deze verkoop zijn de algemene verkoopsvoorwaarden zoals vastgesteld in de modelteksten, goedgekeurd door het 
directiecomité van AG Vespa in de zitting van 28 augustus 2017 van toepassing. 

Bijzondere verkoopsvoorwaarden 
In afwijking en/of aanvulling van de algemene verkoopsvoorwaarden zijn de volgende bijzondere verkoopvoorwaarden 
van toepassing:
1. de verkoop gebeurt onder het stelsel van de registratiebelasting;
2. de bebouwingsverplichting en het hieraan verbonden vervreemdingsverbod zoals opgenomen in artikel 4.2 en 4.3 

van de algemene verkoopvoorwaarden is van toepassing op deze verkoop;
3. de koper verbindt er zich toe, behoudens overmacht, de onder bepaling 2 vermelde bouwverplichting als volgt na 

te komen:
• Indienen van een vergunbare aanvraag tot omgevingsvergunning betreffende het eigendom binnen 1 jaar na 

het verlijden van de notariële aankoopakte;
• Start der werken binnen 6 maanden na het bekomen van een uitvoerbare vergunning en uiterlijk binnen 2 jaar 

na het verlijden van de notariële aankoopakte;
• Totale beëindiging der werken binnen 4 jaar na het verlijden van de authentieke akte.

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 bij 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;

4. om het naleven van de onder bepaling 3 opgelegde termijnen en verplichtingen te staven, zal de koper aan de 
verkoper of zijn lasthebber de nodige bewijsstukken zoals bijvoorbeeld het ontvangstbewijs van de aanvraag van de 
omgevingsvergunning, proces verbaal van voorlopige oplevering en andere voorleggen;

5. de koper neemt kennis van een erfdienstbaarheid op het goed die zal worden gevestigd in de verkoopakte en die 
luidt als volgt: 
“Op de noordgrens van het hierbij verkochte goed wordt er een eeuwigdurend recht van doorgang gevestigd in het 
voordeel van het achtergelegen eigendom Lange Riddersstraat 52-58 te 2000 Antwerpen, kadastraal gekend onder 
sectie D nummers 3202 V3 en 3261 G, waar momenteel de stedelijke basisschool Musica en de stedelijke  
kinderopvang Pagadder gevestigd zijn. Dit recht van doorgang geldt te allen tijde van en naar de Kloosterstraat en 
heeft een breedte van twee (2) meter en een hoogte van twee en een halve (2,5) meter.”

6. de koper dient gelijktijdig met de oprichting van de invulbouw deze doorgang op zijn kosten over de volledige  
lengte degelijk te verharden en van voldoende (veiligheids-) verlichting voorzien. Het onderhoud van de weg is ten 
laste van de koper;

7. het perceel is momenteel in gebruik als opslagplaats voor materieel door de aannemer die in opdracht van  
AG Vespa werken uitvoert in het Mercator-Orteliushuis, Kloosterstraat 15, 2000 Antwerpen. De koper zal het vrije 
gebruik en genot van het perceel verkrijgen vanaf de ontruiming ervan door de aannemer en uiterlijk op 1 augustus 
2023.

De verplichtingen onder 1 tot en met 6 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 de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing. 

Deze bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de algemene verkoopvoorwaarden. De kandidaat-koper verklaart 
de inhoud van het aankoopaanbod, het ontwerp van verkoopovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden te 
verstaan en deze te aanvaarden.



Stedenbouwkundige voorschriften 
Het perceel is volgens het gewestplan Antwerpen (KB 3/10/1979) gelegen in woongebied, in het bijzonder in een  
gebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. 

Het perceel valt binnen de afbakeningslijn van het Gewestelijk RUP ‘Grootstedelijk gebied Antwerpen’ (BVR 
19/06/2009). 

Het perceel is gelegen in het RUP Binnenstad, goedgekeurd door de Deputatie dd. 26/04/2012. Daarin is het  
opgenomen in artikel 5 ‘zone voor centrumfuncties – Publieksgerichte gebouwen (Ce5)’. In deze zone zijn volgend  
functies toegelaten:
• wonen is toegelaten;
• detailhandel is op het gelijkvloers toegelaten;
• reca is op het gelijkvloers toegelaten;
• kantoren en diensten zijn toegelaten met een maximale bruto vloeroppervlakte van 1500m²;
• vrije tijdsvoorzieningen zijn toegelaten;
• gemeenschapsvoorzieningen zijn toegelaten;
• hotels zijn toegelaten;
• groothandel en bedrijvigheid zijn niet toegelaten;
• industrie, logistiek en opslag zijn niet toegelaten.

Bijkomende informatie betreffende de stedenbouwkundige voorschriften is terug te vinden in de stedenbouwkundige 
voorschriften bij het RUP.

Kandidaten dienen zich bij de opmaak van hun projectvoorstel te houden aan de Bouwcode van de stad Antwerpen. Die 
stedenbouwkundige verordening bevat voorschriften om het bouwen binnen de stad Antwerpen te reguleren. Plannen 
die worden ingediend bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten aan die voorschriften voldoen.  
De Bouwcode is raadpleegbaar op volgende webpagina:                 
https://www.antwerpen.be/docs/Stad/Stadsvernieuwing/Bestemmingsplannen/SVO_11002_233_10007_00003/
SVO_11002_233_10007_00003_Index_sv.html

De kandidaat-koper zal zich op eigen verantwoordelijkheid informeren betreffende de stedenbouwkundige  
voorwaarden. De dienst stedenbouwkundige vergunningen van de stad Antwerpen heeft voor dit perceel een aantal  
stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld die als bijlage 3 bij dit bundel wordt gevoegd. Voor meer informatie 
kan u contact opnemen met de dienst stedenbouwkundige vergunningen van de stad Antwerpen via e-mail op het 
adres sector1@antwerpen.be of op het telefoonnummer 03 338 66 66. Er werden voor dit onroerend goed geen  
bouwmisdrijven vastgesteld. 

Er is op het onroerend goed geen recht op voorkoop in het kader van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex ruimtelijke 
ordening van toepassing. 

Er werden voor dit onroerend goed geen ARAB- en/of VLAREM vergunningen aangetroffen met activiteiten die  
opgenomen zijn in de lijst van het VLAREBO. Voor zover bekend is op het onroerend goed geen VLAREM  
milieuvergunning van toepassing. 

Het onroerend goed is niet opgenomen op de Vlaamse van inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare gebouwen 
en/of woningen, noch van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten.  

Het onroerend goed is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied. 

De vastgoedinformatie wordt aan deze bundel toegevoegd als bijlage 3.  

Biedingen onder gesloten omslag 
Het eigendom wordt door AG Vespa verkocht via biedingen onder gesloten omslag. De biedingen worden afgesloten op 
8 december 2022 om 14 uur. De biedingsformulieren worden als bijlage 1 aan dit bundel gehecht.  



 
Overzicht verkoop 

Eenheid Perceeloppervlakte Minimumbod* Afsluit biedingen

Kloosterstraat 37- 49 752 m² € 1.560.000 8 december 2022 om 14 uur

* het minimumbod is exclusief verkooprechten en aktekosten 
 
 

Bezichtiging en informatie
Het eigendom is vrij te bezichtigen.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

 
Contactpersoon
Steven Van den Brande
03 432 82 91
steven.vandenbrande@antwerpen.be 

Bijlagen
1. biedingsdocumenten, bestaande uit het aankoopaanbod, ontwerp van verkoopovereenkomst en  

de algemene verkoopvoorwaarden
2. meetplan 
3. stedenbouwkundige randvoorwaarden
4. vastgoedinformatie
5. bodemattest

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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