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Handelspand Kontich (2550)

€285.000,-

Commerciële ruimte met 10 meter etalage !
Op deze gunstige locatie in Kontich-centrum vinden we deze prachtige winkel terug op een goede hoek-locatie.
We hebben in de onm iddellijke om geving een grote parking, school en term inus van openbaar vervoer dat zowel richting
Antwerpen, Lier en Mechelen rijdt.
De handelsruim te biedt U een legio aan m ogelijkheden. Op dit m om ent is ze opgedeeld in een show-ruim te en aparte
voorraadruim te en kitchenette m et een sanitaire ruim te.
Deze eigendom is ter uwer vrije beschikking vanaf januari 20 19. Eveneens m ogelijkheid tot huur(koop) van deze eigendom aan € 1
290 ,- per m aand.

Details
Algemene informatie
Referentie

SM2(0)-K-356

Type

Handelspand

Adres

Sint-Martinusplein 2, 2550 Kontich

Bebouwde opp.

108m²

Bebouwing

halfopen

Staat

Uitstekende staat

Bouwjaar

2000

Indeling
showroom (verd. 0)

96 m²

(10,5 x 9,2) Grote winkelruimte met aparte kitchenette en
bergruimte.

Comfort
Verwarming (beschrijving)

Verwarming op aardgas (ATAG)

Beglazing

Enkel glas

Instapklaar

Ja

Stedenbouwkundige informatie
Bestemming

-

Recente bestemming

-

EPC waarde

in aanvraag

Overstromingsgevoeligheid

Nee

Financiële info
Prijs

€285.000,-

Raming registratierechten en erelonen notaris

€31.704,-

Overige info

Overige info
Tuin opp.

108m²

Verdieping

0

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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