
Opzoeking Kadaster

13/09/2021

Dossier

Kadastrale afdeling

Detail van het geselecteerde artikel

12014 HEIST-OP-DEN-BERG  1 AFD

Geheel van eigenaren
afhankelijk van de

quotiteiten / Ensemble de
copropriétés selon les

quotités

VE 1/1

Identificatie en eventuele rechten van de eigenaar(s)
Naam Straat gemeente Rechten Andere

Betrokken goederen : Totale opp 620 - Toestand op : 13/09/2021

Ligging Pol/Wa Sectie
Nummer van het

perceel
Aard Opp. in ca

Klassering en
inkomen per ha

of jaar van
beëindiging van

de opbouw

Code Bedrag

1 - BERGSTR 111 K 0652E2P0026 OPP.& G.D. 620 ---

KC/2210632

Nummer van het perceel 0652E2P0026

13-09-2021 17:02

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



Opzoeking Kadaster

Bijlagen

1 - Kadastrale afdeling : 12014 - HEIST-OP-DEN-BERG 1 AFD - Sectienummer : K - Nummer van het perceel : 0652E2P0026
Perceel Informatie
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 12014 - HEIST-OP-DEN-BERG
Code en beschrijving validatie van de oppervlakte : - - Oppervlakte - geen titel of geen verificatie
Volgorde van de onderdelen van het perceel : 01
ID PUR toestand : 2813414
Bouw Informatie
Code en beschrijving kadastrale aard van de PUR : 164 - OPP.& G.D.
Detail code privatief deel : *BOP
PUR nummer : AA41.PN36.UL
Adres Informatie
Postcode : 2220
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 12014 - HEIST-OP-DEN-BERG
Huisnummer voor te sorteren : 111
Begindatum adrestoestand : 2010-01-01
Eigendomstoestand Informatie
Vorige artikel inschrijving : 1201415918000000000001
Artikel registratie : 1201415918000000000002
Begin versie timestamp eigendomstoestand : 2010-08-10
Fiscale beginjaar van de eigendomstoestand : 2010
ID van de eigendomstoestand : 3200208
Perceelstoestand Informatie
Beginjaar perceelstoestand : 2010
Detail code privatief deel : *BOP
ID perceelstoestand : 2810361
Begin versie timestamp perceelstoestand : 2010-08-10
Bodeminformatie
Code en beschrijving PUR aard : 164 - OPP.& G.D.
Code en beschrijving PUR type : 2 - Terrein
PUR nummer : AA41.PN36.UL
Ligging ongebouwd : BERGSTR
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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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