
 

TE KOOP 
 

Minimumbod: vanaf € 138.000 
(excl. registratie- en aktekosten)

Het perceel ligt in een doodlopende straat naast de verkaveling Eksterlaer, 
een nieuwe wijk in Deurne-Zuid. Het gaat om een braakliggend stuk grond dat 
is gelegen aan een openbare weg en geschikt is voor het realiseren van een 
(halfopen) ééngezinswoning. De toekomstige tuin is oost/zuid gericht.

Het perceel is kadastraal gekend onder Antwerpen, 31ste afdeling district 
Deurne, 5de afdeling, Sectie B nummer 389r3.

Het perceel wordt verkocht via biedingen onder gesloten omslag. Bieden kan 
tot uiterlijk 2 februari 2023 om 13 uur.

 
 
Theo van den Boschstraat z/n 
2100 Deurne 
 
Perceeloppervlakte 
210 m²

Perceelbreedte
13,50 m

Perceeldiepte 
15,75 m 

Afsluit biedingen 
2 februari 2023 om 13 uur

Bouwgrond voor de realisatie 
van een eengezinswoning





Omgeving   
De Theo van den Boschstraat is een doodlopende straat 
in de verkaveling Eksterlaer. Een relatief nieuwe wijk in  
Deurne-Zuid. Het is een aangename woonwijk met heel 
wat winkels, scholen, sport- en vrijtijdsvoorzieningen in de 
buurt. 

De ligging van het perceel heeft een mobi-score van 9,4. Je 
vindt een goed aanbod van openbaar vervoer in de vlakbij 
gelegen Dascottalei en Herentalsebaan. Ook de oprit van 
de E313 ligt op slechts 5 minuten rijden. 

Op korte wandel- en fietsafstand kom je al snel in  
het Boekenbergpark, Te Boelaerpark en Fort II, of als je iets 
verder gaat zelfs in het Rivierenhof. 



Verkoopvoorwaarden 

Op deze verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden goedgekeurd door het directiecomité van AG Vespa in zitting
van 28 augustus 2017 van toepassing. 

In afwijking en/of in aanvulling op deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de volgende bijzondere
verkoopvoorwaarden van toepassing: 

1. de verkoop gebeurt onder het stelsel van de registratierechten;
2. de bebouwingsverplichting en het vervreemdingsverbod zoals opgenomen in de artikelen 4.1 en 4.2 van de  

algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op deze verkoop. 

De bepaling onder punt 2. hierboven is een essentiële voorwaarde zonder dewelke AG Vespa deze overeenkomst niet
zou hebben afgesloten. Ze wordt opgelegd aan de kandidaat-koper en al zijn rechtsopvolgers. Bij niet-naleving van deze
verplichting zijn de sancties zoals voorzien in artikel 6 van de algemene voorwaarden van toepassing. 
 
 

Stedenbouwkundige gegevens
• omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen uitgereikt;
• gelegen in Woongebied + aanvullende voorschriften;
• geen stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld;
• geen dagvaardingen uitgebracht, geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd; 
• recht van voorkoop;
• geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitgereikt.

Voor meer informatie over de stedenbouwkundige mogelijkheden dient de kandidaat-koper op eigen initiatief en  
verantwoordelijkheid contact op te nemen met de dienst omgevingsvergunningen van de stad Antwerpen via  
omgevingsvergunning_sector12@antwerpen.be.



Kenmerken bouwgrond 
 
 
Kijkende naar de onmiddellijke omgeving kan men zeggen dat op het perceel een (half)open eengezinswoning met 2 
bouwlagen onder plat dak kan verwezenlijkt worden. Gelet op de bouwdiepte van het linkse aanpalende perceel van 
6,56 m, kan voor huidig perceel deze bouwdiepte doorgetrokken worden.  De bebouwbare breedte is vermoedelijk  
aanvaardbaar tot op 3 m van de rechterperceelgrens. Afmetingen van de bebouwbare oppervlakte zijn 6,56 m op 10,5 
m. Wat resulteert in een totale bebouwbare oppervlakte van 138 m². Deze info is louter informatief en dient door de 
kandidaat-koper zelf te worden afgetoetst bij de dienst Omgevingsvergunningen van de stad Antwerpen.

De kandidaat-koper moet zich op eigen verantwoordelijkheid informeren over de stedenbouwkundige voorwaarden. 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de dienst Omgevingsvergunningen van de stad Antwerpen 
via mail omgevingsvergunning_sector12@antwerpen.be.  

   

   



 
Overzicht verkoop 

Eenheid Perceel- 
oppervlakte

Slaapkamers Minimumbod* Afsluit biedingen

Theo van den Boschstraat z/n 210 m² 1 € 138.000 2 februari 2023 om 13 uur

* het minimumbod is exclusief registratie- en aktekosten 
 
 

Bezichtiging en informatie
De bouwgrond is vrij te bezichtigen.

 
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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