
SINT-NIKLAAS
OPENBARE VERKOOP

PERCEEL BOUWGROND
nieuw aan te leggen Luxemburg-
straat Sint-Niklaas
Clementwijk 2 - Veld 14 - St.-Niklaas 
In een verkav., gel. aan het Helsinkiplein, de Luxemburgstraat, het Stockholmplein 
en de Wenenstraat, met name Clementwijk - Veld 14, vlgs. de verkavelingsakte ten 
kad. bek. sec. A deel van nrs 335AP0000 en 336P0000. 
1) Een perc. bouwgrond bestemd voor een ruime parkwoning, gel. aan de nieuw aan 
te leggen Luxemburgstraat, groot vlgs. meting 168m² (lot 19 verkav.). Precadnr.: 
1207/X/P0000 
2) In mede-eigend. en gedw. onverd.: 
a)1/36ste in de zone voor collectieve tuinen (loten 25 en 26 verkav.). Precadnrs.: 
1207/D/2/P0000 en 1207/E/2/P0000 
b) 1/36ste in de zone voor collectieve parking (lot 27 verkav.) Precadnr.: 1207/F/2/
P0000 
3) Het exclusief gebruiksrecht van parkeerpl. 4 in hoger gemelde zone voor 
collectieve parking. 
Algemene inl.: Stedenb.: Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv. Niet gel. in een risicozone voor 
overstroming, noch in een overstromingsgevoelig geb., noch in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone. Bouwverpl.: 
ééngezinswoning; indienen bouwaanvraag binnen 12 maanden na toewijs. Start nieuwbouw binnen 2 jaar na verlenen omgevingsvergunning; 
realisatie nieuwbouw binnen 5 jaar na toewijs. Persoonlijke bewoningsplicht: binnen 5 jaar na omgevingsvergunning gedurende min. 10 jaar; 
vervreemdingsverbod gedurende de eerste 10 jaar van bewoning. Bijzondere bouwvoorschriften inzake energiezuinigheid. Voorw. waaraan bieders 
dienen te voldoen: natuurlijke personen. Borgsom tot waarborg uitvoering project te storten tvv stad St.-Niklaas binnen 30 dagen na toewijs: 10% 
van koops. Kosten openbare verkoop lastens de koper. Extra kosten: opmetingskosten: 850€ (incl. BTW); aandeel kosten verkavelingsakte: 250€ 
(incl. BTW). Besch.: na bet. van koops., borgsom en onkosten. Enkel fysieke biedingen. (zonder instelpremie).

INSTELPRIJS: 59.496,85  EURO

ENIGE ZITDAG: DINSDAG 27 OKTOBER 2020 OM 15:00
In Taverne De Graanmaat, Grote Markt 24 te Sint-Niklaas.
Nadere inl. zijn te bekomen op het kant. van de verkoophoudende notaris (tel. 03/722.91.90), op website www.notaris-verstraete.be 
(rubriek vastgoedaanbod) en op het Stadhuis te St.-Niklaas, Dienst Patrimonium (tel. 03/778.32.63). Kandidaat-kopers dienen in het 
bezit te zijn van hun identiteitskaart.
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