
RONSE
OPENBARE VERKOPING

VILLA, OPBRENGSTE {GENDOM
EN LANDHUIS
Notaris Flamant Philippe te Ronse zal openbaar te koop
slel len :
L o t l :

VILLA
met garage, tuin en weide

Vlamingenweg 56
Stad Ronse, eerste afdeling, gekadastreerd sectie A, nummers
390/F en 387, op een oppervlakte van 63 a 90 ca. K.I. € 1.227. Ge-
legen volgens het gewestplan "Oudenaarde" in landschappelijk
waardevol agrarisch gebied en binnen de uitbreidingszone van de
Rijksweg (N60). Geen recente stedenbouwkundige vergunning
(Vergunning d.d. 1/0911969 voor het verbouwen van de bestaande
woning en stalling) ; Geen voorkooprecht Vlaamse Wooncode ;
Geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig AÍikel 6.1.1 t.e.m.
6.1.43 VCRO ; EPc.attest 815 ;keuring elektrische installatie aan-
wezig. Gebouw : gelijkvloers : inkom, gang, drie kamers, badka,
mer, toilet,2 afgesloten trappen, keuken, living en terras ; lste ver-
diep : overloop, kamer en zoldergedeelte ; kelderverdieping : ve-
randa, garage, andere (opslag)ruimten. Terrein : voortuin ; oprit
naar gaÍage ; tuin met gazon en beplanting alsook een massief ge-
bouw in de achtertuin en een houten gebouw tlpe chalet ; aanpalen-
de weide. Nutsvoorzieningen : elektriciteit, gas (cv), water, tele-
foon, kabeltelevisie. Gebruik : vrij na betaling van koopsom en
kosten.
LoL2'.

OPBRENGSTEIGENDOM
bestaande uit 2 appartementen en een studio

Sint-Martensstraat 9

I Stad Ronse, derde afdeling, gekadastreerd sectie E, nummer 719lE,
I op een oppervlakte van 3 a 60 ca. K.I. € 1.42i . Gelegen volgens het

gewestplan "Oudenaarde" in een woongebied met culturele, histo-
j rische €n esthetische waarde. Geen recente stedenbouwkundige
I vergunning ; voorkooprecht Vlaamse Wooncode ; Geen dagvaar-
l 'd ing  u i tgebracht  overeenkomst ig  Ar t i ke l  6 .1 .1  t .e .m.  6 .1 .43
I VCRO ; keuring elektrische installatie aanwezig. Opgenomen in de
J inventaris van het bouwkundig erfgoed. Gebouw : 2 kebets. 2 te

onderscheiden woongedeelten. Deel van de woning gelegen aan de
straatzijde : gelijkvloers : ruime inkomhal met open traphal ; living
met ingewerkte open haard ; keuken, living en eetruimte met inge-
werkte open haard ; eerste verdiep : living/slaapkamer; sláapka-
mer en ruimte dienstig als keuken/eetruimte ; zolder. Ruimte tussen
de te onderscheiden delen van het woonhuis : gelijkvloers : verbin-
ding tussen de te onderscheiden delen ; open ruimte op het gelijk-
vloers overdekt met golfplaten ; toilet ; eerste verdiep : momenteel
dienstig als badkamer ;zolder. Deel van de woning gelegen aan de
tuinzijde : gelijkvloers : centrale gang, slaapkamer, living, keuken
en eetruimte, berging ; eerste verdiep : kamer met ingewerkte open
haard, slaapkamer met lavabo, slaapkamer met lavabo en ingewerk-
te open haard, ruimte momenteel gebruikt als douche en keuken ;
zolder. Tuin waarin massieve constructie met toilet, douchecel en
wasmachine. Nutsvoorzieningen : elektriciteit, gas (cv), warcr, te-
lefoon, kabeltelevisie. Gebruik: appaíÍement 0101 : verhuurd se-
dert 1 november 2009 am De Laurier Carine : huurprijs € 450 per
maand, gekoppeld aan de huurindex ; EpC 604 ; appartement
0102 : verhuurd sedert 1 augustus 2005 aan de heer Geert Calie-
baut : huurprijs € 225 + € 60 in de gemeenschappelijke lasten per
maand, gekoppeld aan de huurindex ; EPC 688 ; studio 001 : ver-
huurd sedert 1 november 2009 aan De Laurier Carine : huurpriis
€ 355 per maand, gekoppeld aan de huurindex ; EpC 621
L o t 3 :

LANDHUIS
met garage, tuin en weide

Remi Van Caeneghemstraat 6
Stad Ronse, eerste afdeling, gekadastreerd sectie A, nummer 3g4lE.
op een oppervlakte van 9 a 50 ca. K.I. € 495. Vermindering regi_
stÍatierechten mogelijk. Gelegen volgens het gewestplan ,'Ouden_
aarde" in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en binnen de
uitbreidingszone van de Rijksweg (N60). Geen recente steden_
bouwkundige vergunning ; Geen voorkooprecht Vlaamse Woonco-
de; Geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig Artikel 6.1.i
t.e.m. 6.1.43 VCRO ; EPC-attest 697 ; keurins elektrische installa-
tie aanwezig. Opgenomen in de inventaris varihet bouwkundie erf-
goed. Gelijkvloers : inkom, living, eetkamer, traphal, toilet, keuken
en aparte installatieruimte ; verdieping : traphal, gang, slaapkamer,
badkamer, ruim bureau ; tuin met gazon en beplanting alsook ruim
bijgebouw onder andere dienstig als duiventil en losstaand houten
tuinhuis. Nutsvoorzieningen : elektriciteit, airco, stookolie (cv),
water, telefoon, kabeltelevisie, telenet (fibernet). Gebruik : monde-
ling verhuurd voor € 347,05 per maand aan Callebaut Els.
Bezoek voor de 3 panden : iedere zaterdag van 14 tot 17 u. Inlich_
trngen : ten kantore. Zie ook www.vlan.be en www.notarim.be.
VERKOOPDAG : maandag 14 mei 2012 om16.30 u.
in de brasserie t'De Acte,t te Ronse, Grote Markt 27.
Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig of behoorliik verregen_
woordigd te zi jn in het bezit  van hun lrouwboekie.n.u.ntr. . fhu_
we lijkscontracl.
Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn en voor_
zien van hun 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
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Ruimte tussen de te onderscheiden delen van het woonhuis.

VerbindinslBadkamer

Dak + muur Dakgebinte

Toilet Tweede toegang tot de kelder

lste Verdie

Open gedeelte Open gedeelte: afdak

Detail verbindins/badkamer
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Zolder
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Te onderscheíden deel van de woning gelegen aan de tuinziide
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