IN OKTOBER

Kongostraat 122

OPENBAAR TE KOOP

Toewijs: maandag 21 oktober * 17u

Instel: maandag 7 oktober * 17u

Catharina Beersmansstraat 1
Instel: maandag 7 oktober * 17u30
Toewijs: maandag 21 oktober * 17u30

in TURNHOUT
Graag nog dit jaar een betaalbaar huis
kopen? In Turnhout, middenin het centrum
of in de groene stadsrand?
DE ARK verkoopt binnenkort vier huizen
openbaar. Notarissen Van Haeren &
Van Durme organiseren de verkoop.

September 2019

•V.U. Peter Vanommeslaeghe

Iedereen welkom op de kijkmomenten op
zaterdag.

Meer weten?
Vraag alle details en voorwaarden op bij:
Kantoor van geassocieerde notarissen
VAN HAEREN & VAN DURME
Antoine Coppenslaan 12 B2
2300 Turnhout
tel 014 47 11 80
info@vanhaeren-vandurme.be

rijwoning (halfopen bebouwing)
drie slaapkamers, zolder en grote tuin met
tuinberging

rijwoning (hallfopen bebouwing)
drie slaapkamers, zolder en tuin met
tuinberging

in de woonbuurt Stokt
op wandelafstand van het water, scholen en
openbaar vervoer

binnen de ring, op een hoekperceel in de
woonbuurt Broekstraat
dichtbij Campus Blairon en openbaar vervoer

oppervlakte: 384 m²
bouwjaar: 1951

oppervlakte: 247 m²
bouwjaar: 1955

Bezoek dit huis!

elke zaterdag van 10 tot 11u

Bezoek dit huis!

elke zaterdag van 11u30 tot 12u30

IN OKTOBER
OPENBAAR TE KOOP

Sint Pieterstraat 40
Instel: dinsdag 8 oktober * 17u
Toewijs: dinsdag 22 oktober * 17u

Xaverianenplantsoen 46
Instel: dinsdag 8 oktober * 17u30
Toewijs: dinsdag 22 oktober * 17u30

in TURNHOUT
Graag nog dit jaar een betaalbaar huis
kopen? In Turnhout, middenin het centrum
of in de groene stadsrand?
DE ARK verkoopt binnenkort vier huizen
openbaar. Notarissen Van Haeren &
Van Durme organiseren de verkoop.

September 2019

•V.U. Peter Vanommeslaeghe

Iedereen welkom op de kijkmomenten op
zaterdag.

Meer weten?
Vraag alle details en voorwaarden op bij:
Kantoor van geassocieerde notarissen
VAN HAEREN & VAN DURME
Antoine Coppenslaan 12 B2
2300 Turnhout
tel 014 47 11 80
info@vanhaeren-vandurme.be

rijwoning (halfopen bebouwing)
drie slaapkamers, zolder en stadstuin met
twee tuinbergingen

rijwoning (halfopen bebouwing)
vier slaapkamers, garage en tuin met muur
rond

in hartje centrum
op wandelafstand van het water, begijnhof en
openbaar vervoer

in de Parkwijk aan het Stadspark
een aangename groene woonbuurt in volle
vernieuwing

oppervlakte: 79 m²
bouwjaar: 1940

oppervlakte: 182m²
bouwjaar: 1977

Bezoek dit huis!

elke zaterdag van 13u30 tot 14u30

Bezoek dit huis!

elke zaterdag van 15 tot 16u

