RONSE
OPENBARE VERKOPING

VILLA, OPBRENGSTE{GENDOM
EN LANDHUIS
Notaris Flamant Philippe te Ronse zal openbaar te koop
slellen:
Lotl:

VILLA
met garage,tuin en weide

Vlamingenweg 56
StadRonse,eersteafdeling, gekadastreerdsectieA, nummers
390/Fen 387, op eenoppervlaktevan 63 a 90 ca. K.I. € 1.227.Gelegenvolgenshet gewestplan"Oudenaarde"in landschappelijk
waardevolagrarischgebieden binnen de uitbreidingszonevan de
Rijksweg (N60). Geenrecentestedenbouwkundige
vergunning
(Vergunningd.d. 1/0911969voor het verbouwenvan de bestaande
woning en stalling); GeenvoorkooprechtVlaamseWooncode;
GeendagvaardinguitgebrachtovereenkomstigAÍikel 6.1.1 t.e.m.
6.1.43VCRO ; EPc.attest815 ;keuring elektrischeinstallatieaanwezig. Gebouw : gelijkvloers : inkom, gang, drie kamers,badka,
mer,toilet,2 afgeslotentrappen,keuken,living en terras; lste verdiep : overloop,kamer en zoldergedeelte; kelderverdieping: veranda, garage,andere(opslag)ruimten.Terrein : voortuin ; oprit
naargaÍage; tuin met gazonen beplantingalsookeen massiefgebouw in de achtertuinen eenhoutengebouwtlpe chalet ; aanpalende weide. Nutsvoorzieningen: elektriciteit, gas (cv), water, telefoon, kabeltelevisie.
Gebruik : vrij na betalingvan koopsomen
kosten.
LoL2'.

sectieE, nummer719lE,
I StadRonse,derdeafdeling,gekadastreerd
van 3 a 60 ca.K.I. € 1.42i . Gelegenvolgenshet
I op eenoppervlakte
gewestplan"Oudenaarde"in een woongebiedmet culturele,histoj rische€n esthetischewaarde.Geenrecentestedenbouwkundige
I vergunning; voorkooprechtVlaamseWooncode; Geendagvaarl ' d i n g u i t g e b r a c hot v e r e e n k o m s t iAgr t i k e l 6 . 1 . 1t . e . m .6 . 1 . 4 3
I VCRO ; keuringelektrischeinstallatieaanwezig.Opgenomenin de
J inventarisvan het bouwkundig erfgoed.Gebouw : 2 kebets. 2 te
onderscheiden
woongedeelten.
Deel van de woning gelegenaande
straatzijde: gelijkvloers : ruime inkomhalmet opentraphal ; living
met ingewerkteopenhaard; keuken,living en eetruimtemet ingewerkte open haard ; eersteverdiep : living/slaapkamer; sláapkamer en ruimte dienstigals keuken/eetruimte; zolder.Ruimte tussen
de te onderscheiden
delenvan het woonhuis: gelijkvloers : verbinding tussende te onderscheiden
delen ; openruimte op het gelijkvloersoverdektmet golfplaten; toilet ; eersteverdiep : momenteel
dienstigals badkamer;zolder. Deel van de woning gelegenaande
tuinzijde : gelijkvloers : centralegang,slaapkamer,living, keuken
en eetruimte,berging ; eersteverdiep: kamer met ingewerkteopen
haard,slaapkamermet lavabo,slaapkamermet lavaboen ingewerkte openhaard,ruimte momenteelgebruikt als doucheen keuken ;
zolder.Tuin waarin massieveconstructiemet toilet, douchecelen
wasmachine.Nutsvoorzieningen: elektriciteit,gas (cv), warcr, telefoon, kabeltelevisie.Gebruik: appaíÍement0101 : verhuurd sedert 1 november2009am De Laurier Carine : huurprijs€ 450 per
maand,gekoppeldaan de huurindex ; EpC 604 ; appartement
0102 : verhuurd sedert1 augustus2005 aande heer Geert Caliebaut : huurprijs € 225 + € 60 in de gemeenschappelijke
lastenper
maand,gekoppeldaan de huurindex; EPC 688 ; studio 001 : verhuurd sedert1 november2009 aanDe Laurier Carine : huurpriis

€ 355permaand,
gekoppeld
aandehuurindex
; EpC621
Lot3:

LANDHUIS
met garage,tuin en weide

OPBRENGSTEIGENDOM
bestaandeuit 2 appartementenen een studio

Remi Van Caeneghemstraat 6

Sint-Martensstraat9

StadRonse,eersteafdeling,gekadastreerd
sectieA, nummer3g4lE.
op eenoppervlaktevan 9 a 50 ca. K.I. € 495. Verminderingregi_
stÍatierechtenmogelijk. Gelegenvolgenshet gewestplan,'Ouden_
aarde"in landschappelijkwaardevolagrarischgebieden binnende
uitbreidingszonevan de Rijksweg (N60). Geenrecentesteden_
bouwkundigevergunning; GeenvoorkooprechtVlaamseWooncode; Geendagvaardinguitgebrachtovereenkomstig
Artikel 6.1.i
t.e.m.6.1.43VCRO ; EPC-attest
697 ; keurinselektrische
installatie aanwezig.Opgenomenin de inventarisvarihet bouwkundieerfgoed.Gelijkvloers : inkom, living, eetkamer,traphal,toilet, keuken
en aparteinstallatieruimte; verdieping: traphal,gang,slaapkamer,
badkamer,ruim bureau; tuin met gazonen beplantingalsookruim
bijgebouwonder anderedienstigals duiventil en losstaandhouten
tuinhuis.Nutsvoorzieningen
: elektriciteit,airco, stookolie(cv),
water,telefoon,kabeltelevisie,telenet(fibernet).Gebruik : mondeling verhuurdvoor € 347,05per maandaanCallebautEls.
Bezoekvoor de 3 panden: iederezaterdagvan 14 tot 17 u. Inlich_
trngen: ten kantore.Zie ook www.vlan.been www.notarim.be.
VERKOOPDAG
: maandag 14 mei 2012 om16.30 u.
in de brasserie t'De Acte,t te Ronse, Grote Markt 27.
Gehuwdekopersdienenbeidenaanwezigof behoorliik verregen_
woordigdte zijn in hetbezitvanhunlrouwboekie.n.u.ntr..fhu_
welijkscontracl.
Vennootschappen
dienengeldig vertegenwoordigd
te zijn en voor_
zien vanhun statuten.
Notaris Philippe FLAMANT
Charles Vandendoorenstraat 12, 9600'Ronse
Tel.055 46 00 00 - Fax 055 21 49 33
fl amant.philippe @skynet.be
www.notaris-fl amant.be

