
 

TE KOOP 
 

Minimumbod: vanaf € 180.000 
(excl. registratie- en aktekosten)

We verkopen een volledig te renoveren rijwoning met garage gelegen in 
een rustige straat in Berendrecht. Het gaat om een halfopen bebouwing 
die deel uitmaakt van een rij identieke woningen.

Het pand telt onder meer een hal, een woonkamer, een keuken, 
een berging, een badkamer, een toilet, 3 slaapkamers en een zolder 
bereikbaar via luik. Verder beschikt de woning ook over een oprit met 
voortuin en een garage. De tuin is gericht op het zuiden. De centrale 
verwarming is op aardgas.

De woning wordt verkocht via het online platform biddit.be. Bieden kan 
vanaf 31 oktober 2022 om 15 uur tot 8 november 2022 om 15 uur.

Monnikenhofstraat 158 
2040 Antwerpen 
 
Kadastrale oppervlakte 
330 m²

Tuin 
180 m²

K.I. 
679 euro 

EPC
604 kWh/m² 
 
Afsluit biedingen 

8 november 2022 om 15 uur

Te renoveren halfopen  
woning in Berendrecht





Omgeving   
Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo is een idylisch district dat 
grenst aan de Antwerpse haven: voor veel mensen dé reden om 
hier te wonen. Ook de natuurlijke, groene leefomgeving trekt 
veel mensen aan.

De woning ligt in een rustige straat, nabij de dorpskern van 
Berendrecht. Een kleine nog pittoreske kern dat een authentiek 
dorpsgevoel uitademt. In het centrum van Berendrecht staan 
mooie oude huizen. Een paar authentieke cafés vormen het 
ideale decor om de tijd eventjes stil te zetten.

 

De vele bossen en weides zijn een ideaal landschap voor fietsers 
en wandelaars. Je kiest voor de landelijke rust maar geniet ook 
van de stad die nooit veraf is. Het fietspad langs de Scheldelaan 
zorgt voor heerlijk fietscomfort tussen stad en haven.

Er zijn heel wat voorzieningen dichtbij: sportvelden, 
scholen, kinderopvang, bibliotheek, jeugddienst, OCWM-
dienstencentrum, rust- en verzorgingstehuis en evenementenhal.



Grondplannen

* De indeling, zoals weergegeven op bovenstaand plan, is het spiegelbeeld van de huidige indeling van de woning die voorwerp uitmaakt van deze verkoop. 



Wijze van verkoop
De woning wordt verkocht via het online platform biddit.be.  
 
Bieden kan vanaf € 180.000 (excl. registratiebelasting en aktekosten). De biedingen starten op 31 oktober 2022 om 15 
uur en sluiten af op 8 november 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 
• geen 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

Monnikenhofstraat 158 330 m² € 180.000 8 november 2022 om 15 uur

* 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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