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De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele
eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen
door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de
gebouwen op het kadastraal percelenplan

Opzoeking Kadaster
22/10/2020
Dossier

SB-22007754

Maatschappelijke benaming

DE KAAI

Ondernemingsnummer

0475086895

Detail van het geselecteerde artikel
Kadastrale afdeling

72022 OUDSBERGEN 1 AFD/MEEUWEN/

Identificatie en eventuele rechten van de eigenaar(s)
Naam

Straat

DE KAAI

Gruitroderbaan, 37

gemeente
3670 Oudsbergen (België)

Rechten

Andere

VE 1/1

Betrokken goederen : Totale opp 3146 - Toestand op : 22/10/2020

Ligging

1 - GRUITRODERBN 37
(lot 1)

Pol/Wa Sectie

B

Nummer van het
Perceel

0519PP0000

Aard

SPORTGEBO
UW

Klassering en
inkomen per ha
of jaar van
Opp. in ca
Code
beëindiging van
de opbouw
3146

2002

2F

Bedrag

10291

Deze kopij van kadastrale inlichtingen is toegelaten door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, dewelke deze aanlevert op basis van gegevensbanken die
gekend zijn en dewelke in haar documentatie vervat zijn.
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Opzoeking Kadaster
Bijlagen
1 - Kadastrale afdeling : 72022 - OUDSBERGEN 1 AFD/MEEUWEN/ - Sectienummer : B - Nummer van het Perceel : 0519PP0000
Perceel Informatie
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 72042 - OUDSBERGEN
Code en beschrijving validatie van de oppervlakte : T - Titel
Volgorde van de onderdelen van het perceel : 01
ID PUR toestand : 202800927
Cadastrale Informatie
Code en beschrijving motivering betekening 1 : 16 - Herschatting, aanzienlijke wijziging, grensverandering tussen percelen
Datum eerste ingebruikname goed : 2018-06-13
Bouw Informatie
Aantal badkamers : 1
Aantal slaapkamers : 2
Bebouwde oppervlakte : 1733
Code en beschrijving indicie van het gebouw : 430 - Gebouw bestemd voor culturele,recreatieve of sportieve activiteiten
Code en beschrijving bouwtype (aantal gevels) : C - Open bebouwing
Code en beschrijving kadastrale aard van de PUR : 501 - SPORTGEBOUW
Aantal verdiepingen bovengrond : 2
Aantal verdiepingen ondergrond : 1
Aantal woongelegenheden : 1
Aantal andere woonplaatsen : 1
Jaar van de laatste fysieke wijziging : 2016
Aantal woonplaatsen : 3
PUR nummer : AH74.XF96.GD
Aantal terrassen : 1
Nuttige oppervlakte : 157
Bouwjaar van (vóór 1931, alleen een interval is gekend) : 2002
Bouwjaar tot (vóór 1931, alleen een interval is gekend) : 2002
Adres Informatie
Postcode : 3670
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 72042 - OUDSBERGEN
Huisnummer voor te sorteren : 37
Begindatum adrestoestand : 2019-01-01
Eigendomstoestand Informatie
Vorige artikel inschrijving : NA
Artikel registratie : NA
Begin versie timestamp eigendomstoestand : 2018-08-02
Fiscale begindatum van de eigendomstoestand : 2018-08-02
Fiscale beginjaar van de eigendomstoestand : 2018
Juridische begindatum van de eigendomstoestand : 2018-08-02
ID van de eigendomstoestand : 207012348
Perceelstoestand Informatie
Begindatum perceelstoestand : 2018-08-02
Beginjaar perceelstoestand : 2018
ID perceelstoestand : 203550842
Begin versie timestamp perceelstoestand : 2018-08-02
Bodeminformatie
Code en beschrijving PUR aard : 70 - GROND
Code en beschrijving PUR type : 2 - Terrein
PUR nummer : AH74.XF97.GC
Ligging ongebouwd : GRUITRODERBN
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