Opzoeking Kadaster
13/03/2020
Dossier

00-02-2289/001 (DH)

Nummer van het Perceel

0252T5P0000

Detail van het geselecteerde artikel
Kadastrale afdeling

23645 VILVOORDE 5 AFD

Identificatie en eventuele rechten van de eigenaar(s)
Naam

Straat

gemeente

Rechten

Andere

Betrokken goederen : Totale opp 404 - Toestand op : 13/03/2020

Ligging

1 - (Lot 3)

Pol/Wa Sectie

C

Nummer van het
Perceel

Aard

0252T5P0000 BOUWGROND

Klassering en
inkomen per ha
of jaar van
Opp. in ca
Code
beëindiging van
de opbouw
404

Bedrag

---
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Opzoeking Kadaster
Bijlagen
1 - Kadastrale afdeling : 23645 - VILVOORDE 5 AFD - Sectienummer : C - Nummer van het Perceel : 0252T5P0000
Perceel Informatie
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 23088 - VILVOORDE
Volgorde van de onderdelen van het perceel : 01
ID PUR toestand : 203715182
Eigendomstoestand Informatie
Vorige artikel inschrijving : NA
Artikel registratie : NA
Begin versie timestamp eigendomstoestand : 2019-08-29
Fiscale begindatum van de eigendomstoestand : 2019-08-24
Dubieus zakelijk recht : 1
ID van de eigendomstoestand : 209316686
Perceelstoestand Informatie
Begindatum perceelstoestand : 2019-08-24
ID perceelstoestand : 204526851
Begin versie timestamp perceelstoestand : 2019-08-29
Bodeminformatie
Code en beschrijving PUR aard : 78 - BOUWGROND
Code en beschrijving PUR type : 2 - Terrein
PUR nummer : AH85.BG73.FM
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Uittreksel uit het kadastraal percelenplan
Gecentreerd op:
VILVOORDE 5 AFD

Meest recente toestand
Aangemaakt op 13/03/2020
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(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de
gebouwen op het kadastraal percelenplan

