Opzoeking Kadaster
24/02/2020
Dossier

EP/IP/22012925

Nummer van het Perceel

0297TP0000

Detail van het geselecteerde artikel
Kadastrale afdeling

24003 LANDEN 13 AFD/ATTENHOVEN/

Identificatie en eventuele rechten van de eigenaar(s)
Naam
Geheel van eigenaren
afhankelijk van de
quotiteiten / Ensemble de
copropriétés selon les
quotités

Straat

gemeente

Rechten
VE 1/1

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

Betrokken goederen : Totale opp 476 - Toestand op : 24/02/2020

Ligging

1-

Pol/Wa Sectie

B

Nummer van het
Perceel

0297TP0000

Aard

ALG.GEM.DEL
EN. (BAT)

Klassering en
inkomen per ha
of jaar van
Opp. in ca
Code
beëindiging van
de opbouw
476

Bedrag

---
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Opzoeking Kadaster
Bijlagen
1 - Kadastrale afdeling : 24003 - LANDEN 13 AFD/ATTENHOVEN/ - Sectienummer : B - Nummer van het Perceel : 0297TP0000
Perceel Informatie
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 24059 - LANDEN
Code en beschrijving validatie van de oppervlakte : T - Titel
Volgorde van de onderdelen van het perceel : 01
ID PUR toestand : 203194494
Bouw Informatie
Code en beschrijving indicie van het gebouw : 999 - # DEEL
Code en beschrijving kadastrale aard van de PUR : 167 - ALG.GEM.DELEN. (BAT)
Aantal woongelegenheden : 1
PUR algemene gemeenschappelijke delen : 1
PUR specifieke gemeenschappelijke delen : 1
PUR nummer : AH74.OU28.WT
Eigendomstoestand Informatie
Vorige artikel inschrijving : NA
Artikel registratie : NA
Begin versie timestamp eigendomstoestand : 2019-01-23
Fiscale begindatum van de eigendomstoestand : 2018-07-26
Fiscale beginjaar van de eigendomstoestand : 2018
Juridische begindatum van de eigendomstoestand : 2018-02-26
ID van de eigendomstoestand : 208010922
Perceelstoestand Informatie
Begindatum perceelstoestand : 2018-07-26
Beginjaar perceelstoestand : 2018
ID perceelstoestand : 203971093
Begin versie timestamp perceelstoestand : 2019-01-23
Bodeminformatie
Code en beschrijving PUR aard : 165 - ALG.GEM.DELEN. (T)
Code en beschrijving PUR type : 2 - Terrein
PUR algemene gemeenschappelijke delen : 1
PUR specifieke gemeenschappelijke delen : 1
PUR nummer : AH74.OU29.WS
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