
Opzoeking Kadaster

11/07/2022

Dossier

Kadastrale afdeling

Detail van het geselecteerde artikel

23016 DILBEEK  1 AFD

Lancelin - Xavier-Alexandre
Frans van Kalkenlaan, 14

1070 Anderlecht (België)
VE 1/6

Zakelijk recht op een
deel van een goed

dat niet kan gesplitst
worden : Ja

Deconinck - Alain Moleneinde (SCH), 1
9200 Dendermonde

(België)
VE 1/2

Zakelijk recht op een
deel van een goed

dat niet kan gesplitst
worden : Ja

Lancelin - Régis Rue des Agasses(THI), 27
6230 Pont-à-Celles

(België)
VE 1/6

Zakelijk recht op een
deel van een goed

dat niet kan gesplitst
worden : Ja

Lancelin - Fabrice Rue de la Maladrie, 66 7062 Zinnik (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 399 - Toestand op : 11/07/2022

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 - APPELMANSL D 0191Y2P0000 TUIN 399 --- --- 1F 3

18-00-0323/006 (SVDC)

Naam persoon Lancelin, Régis

Identificatie persoon 73082533519

11-07-2022 18:42

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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Opzoeking Kadaster

Bijlagen

1 - Kadastrale afdeling : 23016 - DILBEEK 1 AFD - Sectienummer : D - Nummer van het perceel : 0191Y2P0000
Perceel Informatie
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 23016 - DILBEEK
Code en beschrijving indicie van de waard van de grond : 2 - null
Code en beschrijving validatie van de oppervlakte : - - Oppervlakte - geen titel of geen verificatie
Volgorde van de onderdelen van het perceel : 01
ID PUR toestand : 7667991
X coördinaat : 143079
Y coördinaat : 170583
Eigendomstoestand Informatie
Vorige artikel inschrijving : NA
Artikel registratie : NA
Begin versie timestamp eigendomstoestand : 2020-06-24
Fiscale begindatum van de eigendomstoestand : 2018-04-11
Juridische begindatum van de eigendomstoestand : 2018-04-11
ID van de eigendomstoestand : 211170614
Perceelstoestand Informatie
Beginjaar perceelstoestand : 1831
Detail code privatief deel : ****
ID perceelstoestand : 7647713
Bodeminformatie
Code en beschrijving PUR aard : 4 - TUIN
Code en beschrijving PUR type : 2 - Terrein
PUR nummer : AB13.JT42.ZF
Ligging ongebouwd : APPELMANSL
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