ANTWERPEN | ANTWERPEN ZUID | EDEGEM | MALLE | RUMST | SCHILDE | ZOERSEL
WWW.REDS.BE

NIEUW 1-SLAAPKAMER-APPARTEMENT (E20) OP “RESIDENTIE
HELENAVELD“, MET MOOI TERRAS EN GEMEENSCHAPPELIJKE
PARKTUIN
1 slaapkamer | 1 toilet | 1 badkamer | kelder | tuin | lift | parking |

HELENAVELDSTRAAT 6, 2550 KONTICH
PRIJS OP AANVRAAG

Interesse in dit pand?
Contacteer onze makelaar in de buurt. Wij staan u bij van a-z en begeleiden u in de
verdere opvolging van het dossier.

DANIEL DE BAETS

daniel@reds.be
0475 25 30 64

REDS | ANTWERPEN
Orteliuskaai 8
2000 Antwerpen

Omschrijving
Wil u ook wonen in een groene en parkachtige omgeving met het sfeervolle centrum van Kontich om de hoek ? Met zicht op 5000 m² groene
omgeving, bevinden we ons slechts op wandelafstand van verschillende supermarkten, openbaar vervoer en mogelijkheden naar
ontspanning. Wandelen kan trouwens in de schitterende gemeenschappelijke tuin !
Rust en ruimte met alle voordelen van Kontich, Edegem en Hove om de hoek.
Dit mooi afgewerkte appartement (met lift) bevindt zich op de eerste verdieping van een gebouw met slechts 11 units. De ligging en
oriëntatie garanderen knappe lichtinval en mooie zomeravonden op het ruime terras van 11 m².
Ondergrondse autostaanplaats en berging zijn inbegrepen in de huurprijs. Hier treffen we ook de gemeenschappelijke fietsenstalling. De
provisie voor vaste kosten bedraagt 50 euro per maand.
Het betreft een allereerste bewoning van een uitzonderlijk appartement, dat beschikbaar is zodra de schilderwerken zijn afgerond (1 juli).
Voor meer informatie over dit prachtige appartement, of een vrijblijvende afspraak, mag u ook na de kantooruren of in het weekend contact
opnemen met Daniel op 0475/25.30.64 of via daniel@reds.be .

Kenmerken
1 slaapkamer
1 toilet
1 badkamer
kelder
tuin
lift
parking

INDELING
Terras

11 m²

OPPERVLAKTES
Woonoppervlakte

75 m²

ENERGIE
vloerverwarming
Centrale verwarming
Individuele verwarming
Dubbele beglazing
Zonnepanelen
Regenput

INFORMATIE
Prijs

WETTELIJKE INFORMATIE

795price

Erfgoedlijst

Nee

As-built attest

Nee

Stedenbouwkundige vergunning

Nee

Risicozone overstromingen

Nee

Voorkooprecht

Nee

Onteigeningsplan

Nee

Dagvaarding voor inbreuk op de
stedenbouwkundige voorschriften

Nee

Lijst leegstand

Nee

Rechtsgedingen hangende

Nee

Verkavelingsvergunning

Nee

