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VASTGOED, PERSOONLIJK

329.900 €

Sfeervol, liefdevol,
zonnig, rustig.
Zo zou je deze mooi afgewerkte woning kunnen
beschrijven in een uiterst gezellige straat met
toffe buren.
Echt genieten doe je hier met een leuke tuin die zelfs
toegang geeft tot een achterliggende speeltuin. Een
ingerichte keuken met 2 frigo’s en 2 diepvriezen? Ideaal om
je vrienden uit te nodigen of je buren te verrassen met een
apero en hapjes.
Het gelijkvloers is geïnstalleerd met een volledig uitgeruste
keuken, en de woonkamer, met laminaatvloer, oogt ruimtelijk en
geeft uit op de voortuin met fietsenstalling zodat je je tweewieler
niet in de gang hoeft te zetten.
De eerste verdieping is uitgerust met een ruime badkamer met
douche en bad en vooraan gelegen, de master bedroom.
De tweede verdieping is voorzien van 2 extra slaapkamers met
Velux-ramen.
De elektrische keuring is conform en de epc zou gunstig moeten zijn
door de dubbele beglazing, centrale verwarming en de dakisolatie
maar doordat de dakisolatie niet kon bewezen worden ligt de epcwaarde hoger.
Dit is een unieke kans om een instapklare woning te kopen en je
valiezen onmiddellijk neer te ploffen en kennis te maken met de buren.
Dit pand is onderhevig aan de renovatieverplichting die door de
Vlaamse overheid wordt opgelegd vanaf 1/1/2023.
Epc 526 / stedenbouwkundige inlichtingen in aanvraag

Wens je een bezoek
in te plannen?
Boek via Livitas.be online
je afspraak en bekijk alvast
de virtuele toer.
Melgesdreef 78
2170 Merksem

Ruim 175.000 Belgen hebben
vastgoed in het buitenland.
In Frankrijk zijn 73.651 eigendommen in Belgische handen,
goed voor net geen 29 procent van het buitenlands vastgoed
dat Belgen bezitten. Frankrijk is het populairste land bij Belgen
met vastgoed in het buitenland, gevolgd door Spanje en Italië.
Liefst 176.198 Belgen hebben een eigendom in het buitenland.
20.746 van hen kunnen zich eigenaar van meerdere woningen
of vakantieverblijven noemen.

Vlaamse regering zet licht op groen voor
renovatieverplichting vanaf 1 januari 2023.
Kort samengevat zal een residentiële woning (een huis,
appartement, studio, …) binnen 5 jaar na aankoop – te rekenen
vanaf de datum van de authentieke akte – moeten voldoen
aan een minimaal energieprestatieniveau. Bij aanvang is dat
label D, zowel voor ééngezinswoningen (huizen) als voor
meergezinswoningen (appartementen, studio’s en kamers).

Op 1 januari 2023 wordt de
dubbelglasnorm verder verstrengd.
Sinds 2020 wordt de aanwezigheid van enkel glas gequoteerd
als gebrek in het technisch verslag woningkwaliteit. Tot en
met 31 december 2022 gaat het echter ‘slechts’ om een
gebrek categorie I, dat op zichzelf niet volstaat voor een
ongeschiktheid.

Nieuwe hemelwaterverordening op
komst.
Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil een resem
wijzigingen doorvoeren omdat de huidige regels rond de
opvang van hemelwater ‘onvoldoende rekening houden met
klimaatverandering’. Daardoor komen hevige piekregenval en
lange periodes van droogte vaker voor.

Vanaf 23 november is het asbestattest
verplicht bij de verkoop van een woning.
Wat al langer aangekondigd is, staat nu vast: het asbestattest,
komt eraan. Door de publicatie van de vereiste ministeriële
besluiten kennen we nu ook de datum van inwerkingtreding.
Vanaf 23 november 2022 zal er een informatieplicht gelden
bij de verkoop van een pand met bouwjaar 2000 of ouder.
Die zal gelden voor elke overdracht waarvan het compromis
ondertekend wordt vanaf 23 november 2022.

Ontdek hier al een greep
uit ons aanbod.

Nieuwdreef 1 - 2170 Merksem

Laarbekestraat 22 - 2170 Merksem
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140 m2 magazijn
Perfecte uitvalsbasis
Vlakbij de Bredabaan
Ideaal voor handelsruimte

Epc label “A” . Stedenbouwkundige
inlichtingen in aanvraag

159.900 €

Lage vaste kosten
Nabij openbaar vervoer
Privatieve tuin
Goede investering

Epc 503 / Stedenbouwkundige
inlichtingen in aanvraag.

235.000 €

Laaglandlaan 222 – 2170 Merksem

Merksemheidelaan 8 - 2170 Merksem
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Natuurlijke materialen
Weinig inkijk
Inpandige garage
Zeer aangename buurt

Epc 401 / Wg, Gvkr, Gmo, Gvv, Gvg

239.900 €

Statige woning
Prachtige laan nabij Schoten
Vrij beroep mogelijk
Mobiscore 9/10

Epc 706 / Gv, Gmo, Gvvg, Gvkr, Wg

349.900 €

Je denkt eraan om je eigendom te verkopen?
Alles begint bij een correcte waardebepaling van je
eigendom. Je woning wordt te groot of te klein, je
hebt een nieuwe relatie, je dient de waarde voor een
nalatenschap te bepalen, je zoekt het avontuur op, …
Interesse?
Livitas is een vastgoedkantoor met de nadruk op een
persoonlijke aanpak en staat garant voor een perfecte
opvolging van A tot Z. Een ‘butler-service’ zeg maar…
We bezorgen u steeds, gratis en vrijblijvend, een
professioneel verslag.

VASTGOED, PERSOONLIJK

Ringlaan 137
2170 Merksem
03.645.00.21
info@livitas.be
www.livitas.be
B.IV.: 508.012
BE0466.505.860.

Walter Daem

