Ketelhavenplein 83-PVK
5045 NE Tilburg
oppervlakte 12 m2
koopregeling Vrije verkoop
te koop

Koopsom: € 12.500 k.k.

WonenBreburg

infoverkoop@wonenbreburg.nl

013 - 583 35 40

www.wonenbreburg.nl/kopen

Kenmerken
Locatie

Ketelhavenplein 83-PVK
5045 NE Tilburg
€ 12.500 k.k.
Basisinformatie
soort object:

parkeergelegenheid

type object:

parkeerplaats in
parkeergarage

oppervlakte:

12 m2

beschikbaar:

in overleg

Kadastrale informatie
gemeente Tilburg, sectie AG, nummer 7584, aandeel
1/198, type appartementencomplex

Kaart

Omschrijving
In de parkeerkelder onder het gebouw Stadsplein Forum bieden wij een parkeerplaats aan.
Het betreft parkeerplaats nummer 83.
De parkeerkelder ligt naast station Tilburg Reeshof.
De eigen parkeerplaats maakt onderdeel uit van een VvE; De VvE kosten zijn ca. € 20,00 per maand. De VvE
kosten zijn voor het onderhoud en de gezamenlijke kosten (verlichting) en onderhoud op lange termijn.
Bijzonderheden:
* Projectnotaris van toepassing.
* VvE bijdrage circa € 20,- per maand.
* Antispeculatiebeding van 1 jaar van toepassing.
* Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wanneer de koper binnen een jaar na ondertekening van de akte van levering de onroerende zaak verkoopt of op
andere wijze in gebruik geeft aan anderen, kan de verkoper een boete van 20% van de koopsom,- ter zake van
iedere overtreding opleggen.

Foto's

Foto's

Kadastrale kaart
Kadastrale kaart

Uw referentie: LGRA

Deze kaart is noordgericht

12345
25

Schaal 1: 1000

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Tilburg
AG
7571

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 21 maart 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Algemene informatie
Meer informatie, bezichtigen, bieden / inschrijven

Disclaimer

WonenBreburg heeft een opdracht tot verkoop/verhuur
aan Corpowonen verstrekt, maar de medewerkers van
WonenBreburg voeren zelf de bezichtigingen en kunnen
algemene informatie over de objecten verstrekken. Bij de
presentatie van dit object zul je Corpowonen regelmatig
tegenkomen en in de communicatie kom je Corpoflow
tegen.

Tussen het gebruikte beeldmateriaal kunnen zogenaamde ‘artist impressions’ gebruikt zijn om een indruk
te geven van mogelijkheden. Deze indruk hoeft niet
overeen te komen met de werkelijkheid. Bij het vermelden
van formaten in teksten of op tekeningen kan de
maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Alle verstrekte
informatie is samengesteld om een belangstellende een
goed beeld van een object te kunnen geven. Als de
informatie onvolledig of onjuist is, kunnen hier geen rechten
aan worden ontleend.

Wanneer je meer informatie over het object wenst, kun je
rechtstreeks contact opnemen met WonenBreburg op
telefoonnummer 013 - 583 35 40 of per mail
infoverkoop@wonenbreburg.nl.
Reacties kunnen via corpowonen.nl, telefonisch (085 401 10 20) of per mail (info@corpowonen.nl) aan
Corpowonen worden doorgegeven.

Vrijblijvende aanbieding
De verstrekte informatie is slechts een vrijblijvende
aanbieding.

Bijzondere bepalingen
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Geen eigen gebruik

Projectnotaris

Verkoper heeft een informatieplicht met betrekking tot
eventuele gebreken aan het object. Aangezien de verkoper
het object niet zelf gebruikt/bewoond heeft, kunnen er
gebreken aan het object zijn die de verkoper niet bekend
zijn. Het risico hiervan komt voor rekening van de koper.
Koper kan ervoor kiezen een bouwkundige inspectie te
laten uitvoeren om dit risico te verkleinen.

Voor de eigendomsoverdracht van deze woning
heeft de verkoper een projectnotaris aangesteld. Dit
betekent dat de koper niet vrij is om zijn eigen
notaris te kiezen voor de eigendomsoverdracht.

