
 

TE KOOP 
 

Minimumbod: € 528.000 
(excl. registratiebelasting en  

aktekosten)

We verkopen een grote projectgrond aan de Thillostraat in Kalmthout. De grond is 
gelegen in een erg rustige en groene buurt, toch vlakbij het centrum. 

De projectgrond is kadastraal gekend onder: Kalmthout, 2de afdeling, Sectie E, nummers 
621a, 621b en 590g26. Op het opmetingsplan in grijze en gele kleur aangeduid onder lot 
1 en 2.

Het perceel komt in aanmerking om te verkavelen in 4 loten, telkens voor een halfopen 
bebouwing. Een verkavelingsvergunning dient nog door de koper zelf te worden 
aangevraagd. 

De verkoop verloopt via biedingen onder gesloten omslag. Bieden kan tot uiterlijk 
maandag 27 juni 2022 om 11 uur.

 
 
Thillostraat z/n 
2920 Kalmthout 
 
 
 
Perceeloppervlakte 
3.248 m²

Afsluit biedingen 
27 juni 2022 om 11 uur

Vrij te bezichtigen

Projectgrond in Kalmthout





Omgeving   
De Thillostraat is een rustige straat met veel groen en op slechts 
een kleine kilometer van het centrum van Heide-Kalmthout, 
vlakbij de Nederlandse grens.

Op korte fiets- of wandelafstand ligt het centrum van Kalmthout. 
Daar vind je een divers aanbod aan winkels, horeca en scholen. 

De treinstations van Heide en Kalmthout liggen beide op erg 
korte afstand, waardoor je in een mum van tijd in Antwerpen of 
het Nederlandse Roosendaal kan staan.

 

Het perceel ligt bovendien vlakbij het grote natuurgebied ‘de 
Kalmthoutse Heide’, een prachtige natuuromgeving waar je 
volop tot rust kan komen.



Wijze van verkoop
   

De grond wordt verkocht via biedingen onder gesloten omslag. De biedingen worden afgesloten op maandag 27  juni 
2022 om 11.00 uur. 

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

In afwijking en/of aanvulling op deze algemene verkoopvoorwaarden is de volgende bijzondere verkoopvoorwaarde van 
toepassing: 
• de bouwverplichting en het hieraan verbonden vervreemdingsverbod zoals opgenomen in de artikelen 4.1 en 4.2 

van de algemene verkoopvoorwaarden zijn op deze verkoop niet van toepassing.

Op een klein stukje van het perceel staat nog een hoogspanningscabine en gascabine. Dit stuk werd middels een  
overeenkomst uit 1967 aan de toenmalige maatschappij ‘Verenigde Energiebedrijven van het Scheldeland’ 
(momenteel Fluvius) in huur gegeven voor een termijn van 9 jaar, met jaarlijks stilzwijgende verlenging.  
Beëindiging van de overeenkomst is mogelijk middels vooropzeg van drie maanden door één van de partijen. Gelet op 
deze eenvoudige en korte opzegprocedure, wordt het perceel inclusief het huurcontract te koop aangeboden. De koper 
kan dan zelf de opzeg doen, afhankelijk van zijn timing en behoefte.

Stedenbouwkundige gegevens  
• 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;
• geen recht van voorkoop;
• geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitgereikt;
• geen voorwerp van voorkeur-/projectbesluit.
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Coordinatentabel

NR X Y Materialisatie

1 157408.68 229136.27

2 157449.56 229167.18

3 157505.26 229146.62

4 157460.05 229112.42

5 157413.48 229131.17

6 157511.16 229151.09

7 157453.00 229172.33

8 157407.42 229137.61

niet gematerialiseerd

niet gematerialiseerd

niet gematerialiseerd

niet gematerialiseerd

niet gematerialiseerd

niet gematerialiseerd

niet gematerialiseerd

niet gematerialiseerd

Lotnr Veelhoek Kadaster

1 1-2-3-4-5-1

Oppervlakte (m²)

2771,99577t16 (deel) en 590g26 (deel)
2 1-2-3-6-7-8-1 476,30577t16 (deel) en 590g26 (deel)

Coördinaten volgens Lambert'72 stelsel.

Opmetingsplan.
Schaal: 1/500

       Provincie Antwerpen

Gemeente Kalmthout

Metingsplan- en splitsingsplan van een perceel gelegen te 

                                Sectie E, nrs. 577t16 (deel) en 590g26.

Opgemaakt door Siska Dumoulin, landmeter-expert, beëdigd voor 

de Rechtbank van Eerste Aanleg te  Ieper op 5.5.1999 en ingeschreven 

op het tableau van de Federale Raad der Landmeters-experten met 

nr. LAN/04 0705.

                 Westmalle, 28 maart 2019,

BEEDIGD LANDMETER-EXPERT

SISKA DUMOULIN

Schaggeleweg 28 -2390 Westmalle - T 0486/346.545 

www.landmeter-dumoulin.be          info@landmeter-dumoulin.be
Nota: bomenbestand op lot 1 niet opgemeten.

Opmetingsplan



 
Overzicht verkoop 

eenheid perceeloppervlakte minimumbod* afsluit biedingen

Thillostraat z/n, 2920 Kalmthout 3.248 m² € 528.000 27 juni 2022 om 11 uur

* het minimumbod is exclusief registratiebelastingen en aktekosten 
 
 

Bezichtiging en informatie
Het perceel 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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