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2200380 Dossier 

Naam persoon 

Identificatie persoon 26100521854 

Detail van het geselecteerde artikel 

Kadastrale afdeling 11021 HOVE 

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

Elzenstraat, 111 2540  Hove  (België) VE 1/1 

Betrokken goederen : Totale opp 556 - Toestand op : 28/04/2020 

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 - ELZENSTR 111 B 0071H2P0000 HUIS 556 1974 2F 867 

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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Bijlagen 

1 - Kadastrale afdeling : 11021 -  HOVE  - Sectienummer : B - Nummer van het Perceel : 0071 H2P0000  
Perceel Informatie 
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 11021 -  HOVE  
Code en beschrijving validatie van de oppervlakte : T - Titel 
Volgorde van de onderdelen van het perceel : 01  
ID  PUR  toestand : 448488 
X coordinaat : 157287 
Y coordinaat : 203577 
Bouw Informatie 
Aantal badkamers : 1 
Bloknummer : * 
Bebouwde oppervlakte : 93 
Code en beschrijving indicie van het gebouw : 40 - Huis zonder bewoonbare kelder 
Code en beschrijving kwaliteit van het gebouw : N - Normaal 
Code en beschrijving bouwtype (aantal gevels) : B - Halfopen bebouwing 
Code en beschrijving kadastrale aard van de  PUR  : 200 - HUIS 
Detail code privatief deel : **** 
Aantal verdiepingen bovengrond : 1 
Aantal garages : 1 
Bewoonbare dakverdieping, mansarde : Ja 
Aantal woongelegenheden : 1 
Aantal woonplaatsen : 4  
PUR  nummer : AA06.0T23.JX 
Nuttige oppervlakte : 125 
Adres Informatie 
Postcode : 2540 
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 11021 -  HOVE  
Huisnummer voor te sorteren : 111 
Eigendomstoestand Informatie 
Vorige artikel inschrijving : 1102101880000000000007 
Artikel registratie : 1102101880000000000008 
Fiscale beginjaar van de eigendomstoestand : 1986  
ID  van de eigendomstoestand : 382688 
Perceelstoestand Informatie 
Beginjaar perceelstoestand : 1986 
Detail code privatief deel : ****  
ID  perceelstoestand : 434478 
Bodeminformatie 
Code en beschrijving  PUR  aard : 200 - HUIS 
Code en beschrijving  PUR  type : 2 - Terrein  
PUR  nummer : AA06.0T24.JW 
Ligging ongebouwd : ELZENSTR 

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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Uittreksel uit het kadastraal percelenplan 
Gecentreerd op:  

HOVE  

Meest recente toestand 

Aangemaakt op 29/04/2020 

Schaal: 1:500 

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(gewestenll beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de 
gebouwen op het kadastraal percelenplan .be 
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