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Bouwjaar 2006
Woonoppervlakte 106 m²

Voldoet aan hoogste kwaliteitsnormen
4 slaapkamers
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Verkoop inclusief inventaris

Omschrijving
Vrijstaande vakantiewoning voor 10 personen op park Molenheide in Houthalen. De woning is prima te
gebruiken als eigen vakantieplek of voor de verhuur. De bungalow is uitgerust met 4 slaapkamers,
waarvan 1 op het gelijkvloers, een ruime woonkamer met open keuken en 2 badkamers. Verder zijn er 2
privé parkeerplaatsen vooraan de woning. LET OP: Domiciliëring niet toegestaan!




Kijk ook naar onze virtual reality presentatie, kopieer onderstaande de link naar uw browser:

my.matterport.com/show/?m=e9CHHwv4zUs




Indeling:

Begane grond:

- Ruime eet- en woonkamer met zitbanken, tafel en een flatscreen TV

- Open keuken met vaatwasmachine, keramische kookplaten en een koelkast met vriesvak

- Badkamer 1 v.v. een ligbad en dubbel wastafelmeubel

- Badkamer 2 v.v. een douche en wastafelmeubel

- Apart toilet

- Slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden en maatkast met lavabo




1e verdieping: 

- Slaapkamer 2 met 2 eenpersoonsbedden, een slaapbank en lavabo

- Slaapkamer 3 met 2 eenpersoonsbedden en kledingkast 

- Slaapkamer 4 met 2 eenpersoonsbedden, kledingkast en lavabo

- Apart toilet









Exterieur: 

Voor de woning is er nog een gezellig terras (28 m²) met toegang tot de buitenberging.




Bijkomende kosten: 

- Totale kosten park 2022: € 6.767,41 

- Gemeentebelasting: € 352 per jaar




 Bijzonderheden:

- Voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen

- 2 Parkeerplaatsen op eigen terrein 

- Verwarming op elektriciteit

- Kadastraal inkomen € 505,-- 

- Verkoop inclusief de inventaris




Park Molenheide:

Park Molenheide werd recent uitgeroepen in Nederland tot 'Het beste vakantiepark van België', met een
groot overdekt zwemparadijs (inclusief 4 baden en 4 spetterende glijbanen), een overdekte
binnenspeeltuin (grootste van de Benelux en maar liefst 7.500m2) en een waanzinnige mini-golfbaan
(thea-award winner & grootste van Europa). Ook kan je gratis gaan kijken naar de Magische Parkshow
mét Sara de Sprinkhaan. Het unieke aan Park Molenheide is dat elke bungalow vrijstaand is, midden in de
natuur ligt en grenst aan een wild- en wandelpark. Bovendien draait Molenheide 100% op groene
energie!!



Energieprestatie en binnenklimaat (EPB-EPC)

Certificaat beschikbaar: ja

Unieke code: 20230308-0002832077-RES-1

Kengetal (KW/m²): 488, label E

Het certificaat is geldig tot en met: 08/032033















Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Wij zijn creatieve 

vastgoed experts
Wij weten dat beleving alles is.

Erik Bessems Makelaardij Internationaal.

Wij zijn uw partner voor de verkoop van uw
woning in Nederland, Duitsland en België. Wij
zoeken nieuwe kopers op nieuwe internationale
markten voor uw woning.





 Wij zijn onafhankelijk en deskundig

Wij zijn lid van de landelijke beroepsvereningen.

Nederland: NVM - Nederlandse Vereniging voor
Makelaars.

België: CIB - Confederatie van Immobiliënberoe-

pen Vlaanderen




In België zijn we ingeschreven op het tableau
van het Beroeps Instituut van Vastgoedmakelaar
(BIV). Dus ook voor België, kunt u bij ons terecht
voor erkend makelaarschap. 




In Duitsland zijn we toegelaten tot de markt als
Makelaar



Een huis kopen

in België
Onderhoud:



De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkundige staat geldt op basis van visuele
waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van het object. Een uitgebreide bouwkundige opname valt
nadrukkelijk buiten het kader van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de onderzoek-plicht van de
kandidaat-kopers.



  

Aansprakelijkheid



Het bovenstaande behelst slechts een globale omschrijving van het object. De informatie berust deels op
door derden aan ons kantoor verstrekte gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze informatie
verwerkt. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.



  

Overeenkomst:



De overeenkomst wordt opgesteld volgens het model van het CIB en het Belgische notariaat.


  


Ontbinding:


De termijn die wordt opgenomen voor eventuele (overeengekomen) opschortende voorwaarden is in de
regel circa 2 tot 3 weken na het sluiten van de mondelinge wilsovereenkomst.



  

Waarborgsom:



Wij nemen standaard in iedere overeenkomst een waarborgsom op van 10% van de koopsom. Dit als
zekerheid voor de verkopende partij. De koper dient deze binnen de 7 dagen na ondertekenen van de
overeenkomst over te maken op onze derdenrekening.



  

Registratierechten:



Vlaanderen: resp. 1%, 3%, en 12% registratierechten, in Wallonie 6% en 12,5% registratierecht. Dit is
afhankelik van diverse factoren, uw notaris of uw makelaar zal een en ander kunnen toelichten.

 



 Keuring elektrische installatie:


Sinds 1 juli 2008 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop van
een woning of appartement gebouwd vóór 1 oktober 1981. Verkopers van een woning met een
elektrische installatie geplaatst na 1 oktober 1981 dienen een gelijkvormigheidsattest te overleggen of er
moet een keuring worden uitgevoerd.



  

Het energieprestatiecertificaat (EPC) in Belgie:



Sinds 1 november 2008 zal bij iedere verkoop van een woning of appartement een EPC moeten worden
overhandigd door de verkopende partij. Het EPC informeert de potentiële kopers en huurders over de
energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast zal het EPC informeren over kosteneffectieve
maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw.



Aantekeningen



Kantoor Maastricht


Akersteenweg 25

6226 HR Maastricht

+31 (0)43 - 362 67 67

www.erikbessems.com

Kantoor Lanaken

Stationsstraat 105

3620 Lanaken

+32 89 696696 

www.erikbessems.be

Kantoor Aken (D)


Mostardstrasse 19

52062 Aachen

+49 - 241 - 957 833 55

www.erikbessems.com





Erik Bessems
eb@erikbessems.nl

Femke Vranken
fv@erikbessems.nl

Loren Smeets
ls@erikbessems.nl


