Opzoeking Kadaster
05/08/2022
Dossier

kozenio/jc

Maatschappelijke benaming

Kozenio

Ondernemingsnummer

0774519363

Detail van het geselecteerde artikel
Kadastrale afdeling

44011 DEINZE 1 AFD

Identificatie en eventuele rechten van de eigenaar(s)
Naam

Straat

Gemeente

Rechten

Kozenio

Vaart Links, 31

9850 Deinze (België)

VE 1/1

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

Betrokken goederen : Totale opp 0 - Toestand op : 05/08/2022

Ligging

1 - TOLPOORTSTR 44
(A3/L.I/)

Pol/Wa Sectie

B

Nummer van het
perceel

0281/02HP0006

Aard

PRIVATIEF
DEEL #

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

---

1969

2F

Bedrag

917
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Opzoeking Kadaster
Bijlagen
1 - Kadastrale afdeling : 44011 - DEINZE 1 AFD - Sectienummer : B - Nummer van het perceel : 0281/02HP0006
Perceel Informatie
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 44083 - DEINZE
Volgorde van de onderdelen van het perceel : 01
Bouw Informatie
Aantal badkamers : 1
Bloknummer :
Centrale verwarming : Ja
Code en beschrijving indicie van het gebouw : 111 - Wooneenheid - Met lift
Code en beschrijving kwaliteit van het gebouw : N - Normaal
Code en beschrijving bouwtype (aantal gevels) : - - Code en beschrijving kadastrale aard van de PUR : 220 - PRIVATIEF DEEL #
Detail code privatief deel : AP03
Aantal woongelegenheden : 1
Aantal woonplaatsen : 4
PUR nummer : AD37.KG65.EB
Nuttige oppervlakte : 107
Adres Informatie
Postcode : 9850
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 44083 - DEINZE
Huisnummer voor te sorteren : 44
Begindatum adrestoestand : 2019-01-01
Eigendomstoestand Informatie
Vorige artikel inschrijving : NA
Artikel registratie : NA
Begin versie timestamp eigendomstoestand : 2021-12-23
Fiscale begindatum van de eigendomstoestand : 2021-12-10
Juridische begindatum van de eigendomstoestand : 2021-12-10
ID van de eigendomstoestand : 214494812
Perceelstoestand Informatie
Beginjaar perceelstoestand : 1993
Detail code privatief deel : AP03
ID perceelstoestand : 22805978

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.
www.e-notariaat.be

05-08-2022 16:19

