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Dossier 21-HP-0048/004 (JP) 

Nummer van het perceel 0194MP0000 

Detail van het geselecteerde artikel 

Kadastrale afdeling 73006 BILZEN 1 AFD/BILZEN/ 

Gemeente Rechten I Andere 
7akcIiik recht op een 

an een goed 
kan gesplitst 

rden : Ja 

c recht op een -I 'an een goed 
t kan gesplitst 
)rden Ja 

avwmmmL 
k recht op een 

I - 'an een goed 
t kan gesplitst 

orden : Ja 

k recht op een 
P ian een goed 

I uat iut kan gesplitst 
worden : Ja 

dentificatie en eventuele rechten van de eigeni S 

Naam Straat 

now U1 

Betrokken goederen : Totale opp 667 - Toestand op: 01/12/2022 
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Deze kopij van kadastrale inlichtingen is toegelaten door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, dewelke deze aanlevert op basis van gegevensbanken die 
gekend zijn en dewelke in haar documentatie vervat zijn. 
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- Kadastrale afdeling : 73006 - BILZEN I AFD/BILZEN/ - Sectienummer: I - Nummer van het perceel 0194MP0000 
Perceel Informatie 

 

Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) 73006 - BILZEN 

 

Code en beschrijving validatie van de oppervlakte : T - Titel 

 

Volgorde van de onderdelen van het perceel : 01 

 

ID FUR toestand : 42086001 

 

X coOrdinaat 230976 

 

V coOrdinaat: 172331 

 

Bouw Informatie 

 

Aantal badkamers 1 

 

Bloknummer: * 

 

Bebouwde oppervlakte: 118 

 

Centrale verwarming : Ja 

 

Code en beschrijving indicie van het gebouw: 40 - Huis zonder bewoonbare kelder 

 

Code en beschrijving kwaliteit van het gebouw : N - Normaal 

 

Code en beschrijving bouwtype (aantal gevels) : B - Halfopen bebouwing 

 

Code en beschrijving kadastrale aard van de FUR : 200 - HUIS 

 

Detail code privatief deel -' s 

 

Aantal verdiepingen bovengrond : 2 

 

Aantal garages 1 

 

Aantal woongelegenheden 1 

 

Aantal woonplaatsen 5 

 

FUR nummer : AG22.MR36UP
 

 

Nuttige oppervlakte: 195 

 

Adres Informatie 

 

Postcode : 3740 

 

Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 73006 - BILZEN 

 

Huisnummer voor te sorteren 5 

 

Eigendomstoestand Informatie qp,

  

Vorige artikel inschrijving NA 

 

Artikel registratie : NA 

 

Begin versie timestamp eigendomstoestand :2020-11-24 

 

Fiscale begindatum van de eigendomstoestand : 2020-10-09 

 

Juridische begindatum van de eigendomstoestand : 2020-10-09 

 

ID van de eigendomstoestand : 212VF" Tt MOMMAW, M -_—u1I-_I 
Perceelstoestand Informatie 

 

Beginjaar perceelstoestand 1975 

 

Detail code privatief deel 

 

ID perceelstoestand : 42062176 

 

Bodeminformatie 

 

Code en beschrijving FUR aard 200 - HUIS 

 

Code en beschrijving FUR type : 2 - Terrein 

 

FUR nummer: AG22.MR37.UO 

 

Ligging ongebouwd : LETEN 
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Bij lagen 
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