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Servicef lat Kontich (2550)

€750,- / maand

Luxueuze serviceflat met 1 slk en ZW terras
1

1

ja

In de 3 Beuken residentie, niet ver van het centrum van Kontich, vinden we deze luxueuze service flat terug. De residentie is
gebouwd in 20 12 en beschikt over alle m oderne voorzieningen.
Hier vind je alles terug om een zorgeloze oude dag door te brengen. Het appartem ent is luxueus ingericht en is zo’n 60 m 2 groot.
Het bestaat uit een ruim e leefruim te m et afgescherm de open keuken. Daarnaast ligt de badkam er en slaapkam er m et schuifdeur.
Het ruim Zuid-West georiënteerd terras is de kers op de taart! Het appartem ent bevindt zich op de 2e verdieping, bereikbaar m et de
lift en de trap.
De residentie zelf beschikt over een zwem bad, sauna, jacuzzi, fitness centrum , cafetaria, petanque-baan, etc. Uiteraard is er ook de
perm anentie van het zorgpersoneel!
Een ondergrondse autostaanplaats is inbegrepen in de prijs.
Goed om te weten: dit appartem ent wordt ook te koop aangeboden.
Kom snel kijken!

Details
Algemene informatie
Referentie

KA37(2.07)-K-1589

Type

Serviceflat

Adres

Koningin Astridlaan 37, 2550 Kontich

Aantal slaapkamers

1

Aantal badkamers

1

Bewoonbare opp.

60m²

Grond opp.

80m²

Bebouwing

gesloten

Staat

Nieuwe staat

Bouwjaar

2012

Beschikbaarheid

bij akte na betaling

Indeling
garage (verd. -1)

-

Ondergrondse auto staanplaats inbegrepen in de huurprijs

badkamer1 (verd. 2)

3.9 m²

(2,1x1,9) Badkamer op tegelvloer met inloopdouche (met
zitje), wastafel (mengkraan) met spiegelkastje, hangtoilet en
sierradiator, muur 4/5de betegeld.

keuken (verd. 2)

8.2 m²

(4,3x1,9) Uiterst degelijk uitgeruste keuken op tegelvloer.
Ingericht met keukenkasten, aanrecht (composiet graniet),
gootsteen, keramische kookplaat, dampkap, conventionele
oven en koelkast met diepvriesvak. Aparte ventilatie
aanwezig.

living (verd. 2)

25.5 m²

(3,6x6,7) + (0,5x2,8) Leefruimte met vide op tegelvloer met
schuifraam naar terras. Mogelijkheid tot creatie mezzanine
die U een ingeschatte extra nuttige oppervlakte zal leveren
van ca. 15m2.

slpk1 (verd. 2)

10.7 m²

(3,8x2,8) Slaapkamer op tegelvloer

terras (verd. 2)

19.2 m²

(8,2x2,4) Z onnig terras aan de rustige patio

Comfort

Comfort
Verwarmingsketel

Gemeenschappelijk

Verwarming (beschrijving)

Centraal verwarmingssysteem

Beglazing

Dubbel glas

Beglazing (beschrijving)

Buitenschrijnwerk in aluminium, dubbel glas

Beglazing (frame)

Dubbel glas

Aansluiting water

Ja

Meter voor water

Individuele meter

Aansluiting elektriciteit

Ja

Meter voor elektriciteit

Individuele meter

Lift

Ja

Instapklaar

Ja

Afstand openbaar vervoer

823m

Afstand scholen

550m

Afstand winkels

430m

Stedenbouwkundige informatie
Stedenbouwkundige vergunning

Ja

Recente bestemming

Woongebied

Dagvaarding uitgebracht

Nee

Voorkooprecht

Nee

Verkavelings vergunning

Nee

As-built attest

Nee

Rechterlijke herstelmaatregel

Niet ingegeven

Bestuursdwang

Niet ingegeven

Last onder dwangsom

Niet ingegeven

Minnelijke schikking

Niet ingegeven

Geïnventariseerd erfgoed

Niet ingegeven

Beschermd erfgoed

Niet ingegeven

Overstromingsgevoeligheid

Financiële info

Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied

Financiële info
Prijs

€750,- / maand

Gemeenschappelijke kosten

€170

Huurwaarborg

€2.250,-

Kadastraal inkomen

€0,-

Overige info
Tuin

Ja

Tuin orientatie

ZW

Tuin (beschrijving)

Gezamenlijke binnentuin met petanquebaan. Behoort
tot de gemeenschap en wordt onderhouden, enkel
genieten toegestaan!

Terras

Ja

Verdieping

2

Aantal WC's

1

Aantal douches

1

Buurtinformatie
Wij weten het zeker: Kontich leeft
'In Kontich begint én eindigt het platteland'. Het is een bekende uitspraak over deze gezellige gemeente die
ruim 20.000 inwoners telt. Met dank aan zijn strategische ligging, vlak bij de zuidrand van Antwerpen en
omringd door uitgestrekte weilanden. Voeg daarbij het rijke aanbod toe van vrijetijdsvoorzieningen, natuurlijke
trekpleisters en lokale evenementen, en u weet het zeker: Kontich leeft!
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