Opzoeking Kadaster
05/07/2022
Dossier

2220770

Naam persoon

Carette, Dirk

Identificatie persoon

65051730107

Detail van het geselecteerde artikel
Kadastrale afdeling

44503 AALTER 3 AFD

Identificatie en eventuele rechten van de eigenaar(s)
Naam

Straat

Gemeente

Rechten

Carette - Dirk

Brielstraat, 15

9880 Aalter (België)

VE 1/1

Andere
Zakelijk recht op een
deel van een goed
dat niet kan gesplitst
worden : Ja

Betrokken goederen : Totale opp 737 - Toestand op : 05/07/2022

Ligging

1 - BRIELSTR 15

Pol/Wa Sectie

H

Nummer van het
perceel

Aard

0179GP0000

HUIS

Klassering en
inkomen per ha
Inhoud in
of jaar van
Opp. in ca
Code
m3
beëindiging van
de opbouw
737

---

1999

2F

Bedrag

1046
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Opzoeking Kadaster
Bijlagen
1 - Kadastrale afdeling : 44503 - AALTER 3 AFD - Sectienummer : H - Nummer van het perceel : 0179GP0000
Perceel Informatie
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 44084 - AALTER
Code en beschrijving validatie van de oppervlakte : T - Titel
Volgorde van de onderdelen van het perceel : 01
ID PUR toestand : 24406663
X coördinaat : 84863
Y coördinaat : 199064
Cadastrale Informatie
Datum eerste ingebruikname goed : 2000-07-01
Bouw Informatie
Aantal badkamers : 1
Bloknummer : *
Bebouwde oppervlakte : 115
Centrale verwarming : Ja
Code en beschrijving indicie van het gebouw : 30 - Villa
Code en beschrijving kwaliteit van het gebouw : N - Normaal
Code en beschrijving bouwtype (aantal gevels) : C - Open bebouwing
Code en beschrijving kadastrale aard van de PUR : 200 - HUIS
Detail code privatief deel : ****
Aantal verdiepingen bovengrond : 2
Aantal garages : 2
Aantal woongelegenheden : 1
Jaar van de laatste fysieke wijziging : 2000
Aantal woonplaatsen : 6
PUR nummer : AD61.BA62.DF
Nuttige oppervlakte : 196
Adres Informatie
Postcode : 9880
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 44084 - AALTER
Huisnummer voor te sorteren : 15
Begin versie timestamp adrestoestand : 2003-01-13
Begindatum adrestoestand : 2019-01-01
Eigendomstoestand Informatie
Vorige artikel inschrijving : NA
Artikel registratie : NA
Begin versie timestamp eigendomstoestand : 2016-07-11
Fiscale begindatum van de eigendomstoestand : 2016-03-11
Juridische begindatum van de eigendomstoestand : 2016-03-11
ID van de eigendomstoestand : 202494267
Perceelstoestand Informatie
Begindatum perceelstoestand : 2000-07-01
Beginjaar perceelstoestand : 2002
Detail code privatief deel : ****
ID perceelstoestand : 24405049
Schetsnummer betrokken bij creatie of mutatie van het perceel : 2002063
Begin versie timestamp perceelstoestand : 2003-01-13
Bodeminformatie
Code en beschrijving PUR aard : 200 - HUIS
Code en beschrijving PUR type : 2 - Terrein
PUR nummer : AD61.BA63.DE
Ligging ongebouwd : BRIELSTR
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