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Hoofdzetel aan
Winge Golf club

T 016 90 90 90
E info@unique-properties.be

Leuvensesteenweg 264

Villa te koop
Bisschoppenhoflaan 22 3270 Scherpenheuvel-Zichem

€ 549.000
4

1

341 m²

1.523 m²

Beschrijving
Unique Properties verkoopt deze mooie villa met ruime zuid-gerichte tuin vlakbij het centrum van Scherpenheuvel! Met een totale grondoppervlakte van
ruim 15a en een totale bewoonbare oppervlakte van 341 m² is dit werkelijk een uniek pand! Op het gelijkvloerse verdiep is er een ruime inkomhal met
toilet, een zeer ruime woonkamer met aansluitende eetruimte, keuken met prachtige veranda, badkamer, wasplaats/berging en twee mooie
slaapkamers. Ook is er een zeer grote garage geschikt voor twee wagens. De woning is ook voorzien van automatische rolluiken. De bovenverdieping
is de ware verborgen parel van deze woning! Deze verdieping bestaat uit een hal en twee zeer ruime kamers van respectievelijk +-75m² en +-40m².
Deze ruimtes bevatten uitzonderlijk veel mogelijkheden, zoals kantoor- of praktijkruimte, extra slaapkamers of zelfs het creëren van een volledig
appartement. EPC 262, dus C-label. Graag een bezoek gebracht aan deze prachtige woning met oneindig veel mogelijkheden? Neem dan nu contact
op met Wannes via wannes@unique-properties.be of telefonisch via 0478.50.68.68.
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd, bestemming woongebied, geen dagvaarding/herstelvordering, geen
omgevingsvergunning voor verkaveling van gronden afgeleverd, niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

Pandgegevens
Algemene info

Indeling

Energie

Grondoppervlakte
1.523 m²
Bewoonbare oppervlakte
341 m²
Bouwjaar
1984
Staat
Goede staat
Oriëntatie achtergevel
Zuid
Terras 1
zuid
Garage
33 m²
Parkings binnen
2

Woonkamer
33 m²
Eetkamer
13 m²
Keuken
(geïnstalleerd)

EPC
262
Elektriciteitskeuring
Ja, niet conform
Type verwarming
Stookolie cv
Olietank
3.500 L
Olietankattest
Ja

Slaapkamer 1
11 m² Vloer: parket
Slaapkamer 2
18 m²
Badkamer(s)
8 m²
douche en ligbad
Wasplaats
5 m²
Veranda
Ja

Financieel
Prijs
€ 549.000
Kadastraal inkomen
€ 1.294

Stedenbouwkundige info
Bodemattest
Ja

Ruimtelijke ordening
Bestemming
Woongebied
Bouwvergunning
Ja
Verkavelingvergunning
Nee
Voorkooprecht
Nee
Bodemattest
Ja

Uw contactpersoon
Decorte Wannes

E: wannes@unique-properties.be

