De Ark Vastgoed
Kortrijkstraat 121 , 8700 Tielt
Telefoonnummer: 051/40 04 34
E-mail: ark@arkvastgoed.be

€ 320.000

TE KOOP - HUIS
Gottemstraat 49, 8720 Dentergem

Ref. 4444878

Aantal slaapkamers: 2

Bew. opp.: 105m²

EPC: 283kwh/m²/j

Aantal badkamers: 1

Grond opp.: 1289m²

Type verwarming: gas

Garages: 1

Buurt: landelijk

Beschikbaarheid: mits
inachtneming huurders

OMSCHRIJVING
Deze charmante woning ligt net buiten het centrum van Dentergem en heeft nog veel van zijn oorspronkelijke
karakter weten te behouden. Het geheel bestaat uit de eigenlijke woonst, en twee aparte bijgebouwen.
INDELING:
Op het het gelijkvloers: inkom, bureel of eerste slaapkamer, living met houtkachel met schuifdeur naar terras
en tuin, badkamer (met toilet, lavabomeubel en douche) en keuken (met kasten, spoelbak, dampkap, frigo,
vaatwas, oven en kookplaat).
Vanuit de living leidt de vaste trap naar een open verdieping (mezzanine) die momenteel als bijkomende
kamer wordt gebruikt maar zeker ook ander functies kan hebben (bureel, bijkomende zithoek...); op dit niveau
is er ook een tweede slaapkamer met ingemaakte kastwand.
In een eerste bijgebouw (tuinberging) is de wasplaats ondergebracht en bijkomende berging; het tweede
bijgebouw wordt gebruikt als garage (afmetingen: 2,6 x 6,1m).
Langsheen de woning is er een oprit voor 2 wagens.
!Belangrijk om weten: De woning ligt in overstromingsgevoelig gebied maar dank zij de recent geplaatste
keermuur werd hier een doeltreffende oplossing aan gegeven. De tuin geniet van een bijzonder aangenaam
zicht op het achterliggende groengebied.

FINANCIEEL

LIGGING

Prijs: € 320.000,00

Buurt: Landelijk, stadsrand

Beschikbaarheid: Mits inachtneming huurders

GEBOUW

TERREIN
Grondoppervlakte: 1.289,00 m²

Bewoonbare oppervlakte: 105,00 m²

Breedte aan straatkant: 4,30 m

Aantal gevels: 4

Tuin: Ja

Gevelbreedte: 11,40 m

ENERGIE

INDELING
Woonkamer: 30,00 m²

EPC score: 283 kWh/m²/jaar

Keuken: VS gedeeltelijk geïnstalleerd

EPC code: 20121116-0001251124-00000029-9

Slaapkamer 1: 20,21 m²

EPC klasse: C

Slaapkamer 2: 17,60 m²

Dubbele beglazing: Ja

Badkamer type: Douche

Ramen: Hout of pvc

Toiletten: 1

Type verwarming: Gas

Wasplaats: Ja

TECHNIEKEN

Elektriciteit: Ja

STEDENBOUW
Bestemming: Landschappelijk waardevol
agrarisch gebied
Bouwvergunning: Nee
Verkavelingsvergunning: Niet meegedeeld
Voorkooprecht: Nee
Dagvaarding: Nee
O-peil: Effectief overstromingsgevoelig gebied
Vonnissen: Nee

PARKING
Garage: 1
Parkings buiten: 2

