
SINT-NIKLAAS
OPENBARE VERKOOP

PERCEEL BOUWGROND
Clementwijk 2 - Sint-Niklaas
In een verkaveling, gelegen aan het Helsinkiplein, de Luxemburgstraat, 
het Stockholmplein en de Wenenstraat, met name Clementwijk² - Veld 14, 
gekadastreerd sectie A, deel van nrs 0335/A P0000 en 336 P0000: 
1/ Een perceel bouwgrond bestemd voor een ruime parkwoning, gelegen 
aan de nieuw aan te leggen Luxemburgstraat, groot volgens meting 168 m², 
zoals dit goed is afgebeeld onder lot 16 op het verkavelingsplan. Gereserveerd 
perceelidentificatienummer: sectie A, nummer 1207/T P0000. 
2/ In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: a) 1/36ste in de zone voor 
collectieve tuinen zoals deze percelen grond, bestemd voor een gemeenschappelijke 
tuin, zijn afgebeeld onder loten 25 en 26 op het verkavelingsplan. Gereserveerde 
perceelidentificatienummers: sectie A, nummers 1207/D/2 P0000 en 1207/E/2 
P0000; b) 1/36ste in de zone voor collectieve parking zoals dit perceel grond, 
bestemd voor een gemeenschappelijke parking, is afgebeeld onder lot 27 op het 
verkavelingsplan. Gereserveerd perceelidentificatienummer: sectie A, nummer 
1207/F/2 P0000. 
3/ Het exclusief gebruiksrecht van parkeerplaats 1 in hogergemelde zone voor collectieve parking. 
Stedenbouw : Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv. Niet gelegen in een effectief/mogelijk overstromingsgevoelig gebied en niet gelegen in een afgebakend 
overstromingsgebied/afgebakende oeverezone.
Bouwverplichting: ééngezinswoning - indienen bouwaanvraag binnen 12 maanden na toewijs - start nieuwbouw binnen 2 jaar na het verlenen 
van de omgevingsvergunning - realisatie nieuwbouw binnen 5 jaar na toewijs; Persoonlijke bewoningsplicht: binnen 5 jaar na het verleden van de 
omgevingsvergunning gedurende minstens 10 jaar; Vervreemdingsverbod gedurende de eerste 10 jaar van bewoning; Bijzondere voorschriften 
inzake energiezuinigheid. 
Beschikbaar overeenkomstig de verkoopsvoorwaarden mits betaling van de prijs, borgsom en kosten.  Verkoopsvoorwaarden en nadere inlichtingen 
zijn te bekomen op het notariskantoor en/of het stadhuis te Sint-Niklaas, Team Patrimonium.

Ingesteld: 59.496,85 EURO

ENIGE ZITDAG: DINSDAG 22 SEPTEMBER 2020 OM 15:00
In Taverne De Graanmaat, Grote Markt 24 te Sint-Niklaas.

KANTOOR VAN NOTARIS

MARLEEN VERGUTS
KONINGIN ASTRIDLAAN 59 A • SINT-NIKLAAS

TEL. 03/766.73.46 • MARLEEN.VERGUTS@BELNOT.BE


