
Opzoeking Kadaster

16/11/2022

Dossier

Kadastrale afdeling

Detail van het geselecteerde artikel

11422 ANTWERPEN 40 AFD/MERKSEM  2 AFD/

Boven - Ursula Verlorenkost, 20 2260 Westerlo (België) VE 1/2
Zakelijk recht op een
deel van een goed

dat niet kan gesplitst
worden : Ja

Van Loy - Luc Olenseweg, 85 2260 Westerlo (België) VE 1/6
Zakelijk recht op een
deel van een goed

dat niet kan gesplitst
worden : Ja

Van Loy - Dirk Heirbaan, 7 2250 Olen (België) VE 1/6
Zakelijk recht op een
deel van een goed

dat niet kan gesplitst
worden : Ja

Van Loy - Stefaan Schaapsdries, 3 2260 Westerlo (België) VE 1/6
Zakelijk recht op een
deel van een goed

dat niet kan gesplitst
worden : Ja

Identificatie en eventuele rechten van de eigenaar(s)
Naam Straat Gemeente Rechten Andere

Betrokken goederen : Totale opp 91 - Toestand op : 16/11/2022

Ligging Pol/Wa Sectie
Nummer van het

perceel
Aard Opp. in ca

Inhoud in
m3

Klassering en
inkomen per ha

of jaar van
beëindiging van

de opbouw

Code Bedrag

1 - ST-
BARTHOLOMEUSSTR 49
(HA.GV)

C 0305X12P0001 HANDELSPAN
D #

--- --- 1950 2F 697

2 - ST-
BARTHOLOMEUSSTR 49

C 0305X12P0000 ALG.GEM.DEL
EN. (BAT)

91 --- 1950

2221629

Naam persoon Van Loy, Luc

Identificatie persoon 63091133344
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Bijlagen

1 - Kadastrale afdeling : 11422 - ANTWERPEN 40 AFD/MERKSEM 2 AFD/ - Sectienummer : C - Nummer van het perceel : 0305X12P0001
Perceel Informatie
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 11002 - ANTWERPEN
Volgorde van de onderdelen van het perceel : 01
Cadastrale Informatie
Code en beschrijving motivering betekening 1 : 11 - Herschatting, aanzienlijke wijziging, verdeling gebouwde percelen
Datum eerste ingebruikname goed : 2017-07-01
Bouw Informatie
Aantal kelders : 1
Centrale verwarming  : Ja
Code en beschrijving indicie van het gebouw : 102 - Exploitatie-eenheid - Zonder lift
Code en beschrijving kwaliteit van het gebouw : N - Normaal
Code en beschrijving van het gebouw : 7 - Appartement
Code en beschrijving kadastrale aard van de PUR : 535 - HANDELSPAND #
Vloeroppervlakte : 80
Jaar van de laatste fysieke wijziging : 2017
PUR nummer : AH72.ML38.VF
Nuttige oppervlakte : 80
Bouwjaar van (vóór 1931, alleen een interval is gekend) : 1950
Bouwjaar tot (vóór 1931, alleen een interval is gekend) : 1950
Adres Informatie
Postcode : 2000
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 11002 - ANTWERPEN
Huisnummer voor te sorteren : 49
Begindatum adrestoestand : 2017-11-10
Eigendomstoestand Informatie
Vorige artikel inschrijving : NA
Artikel registratie : NA
Begin versie timestamp eigendomstoestand : 2017-11-10
Fiscale begindatum van de eigendomstoestand : 2017-11-10
Fiscale beginjaar van de eigendomstoestand : 2017
Juridische begindatum van de eigendomstoestand : 2017-11-10
ID van de eigendomstoestand : 205479972
Perceelstoestand Informatie
Begindatum perceelstoestand : 2017-11-10
Beginjaar perceelstoestand : 2017
Detail code privatief deel : ****
ID perceelstoestand : 202879169
Begin versie timestamp perceelstoestand : 2017-11-10

2 - Kadastrale afdeling : 11422 - ANTWERPEN 40 AFD/MERKSEM 2 AFD/ - Sectienummer : C - Nummer van het perceel : 0305X12P0000
Perceel Informatie
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 11002 - ANTWERPEN
Code en beschrijving validatie van de oppervlakte : - - Oppervlakte - geen titel of geen verificatie
Volgorde van de onderdelen van het perceel : 01
ID PUR toestand : 202175730
X coördinaat : 155171
Y coördinaat : 214666
Bouw Informatie
Bloknummer : *
Code en beschrijving indicie van het gebouw : 999 - # DEEL
Code en beschrijving kwaliteit van het gebouw : N - Normaal
Code en beschrijving bouwtype (aantal gevels) : - - -
Code en beschrijving kadastrale aard van de PUR : 167 - ALG.GEM.DELEN. (BAT)
Detail code privatief deel : ****
Aantal woongelegenheden : 2
Jaar van de laatste fysieke wijziging : 2017
PUR nummer : AA25.EA43.IU
Bouwjaar van (vóór 1931, alleen een interval is gekend) : 1950
Bouwjaar tot (vóór 1931, alleen een interval is gekend) : 1950
Adres Informatie
Postcode : 2000
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 11002 - ANTWERPEN
Huisnummer voor te sorteren : 49
Begindatum adrestoestand : 1993-01-01
Eigendomstoestand Informatie
Vorige artikel inschrijving : NA
Artikel registratie : NA
Begin versie timestamp eigendomstoestand : 2017-11-10
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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
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Fiscale begindatum van de eigendomstoestand : 2017-11-10
Fiscale beginjaar van de eigendomstoestand : 2017
Juridische begindatum van de eigendomstoestand : 2016-01-27
ID van de eigendomstoestand : 205479973
Perceelstoestand Informatie
Begindatum perceelstoestand : 2017-11-10
Beginjaar perceelstoestand : 2017
Detail code privatief deel : ****
ID perceelstoestand : 202879171
Begin versie timestamp perceelstoestand : 2017-11-10
Bodeminformatie
Code en beschrijving PUR aard : 165 - ALG.GEM.DELEN. (T)
Code en beschrijving PUR type : 2 - Terrein
PUR nummer : AA25.EA44.IT
Ligging ongebouwd : ST-BARTHOLOMEUSSTR
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