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Bodemattest

Katrien Honinckx
Notaris
Gentsesteenweg 46 /
2800 Mechelen

uw BERTcHTvAN: 15.06.2017
UwKENMERK: 4032/NVS

BULAGEN: .
MEcHELEN; 15.06.2017

I Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2017
afdeling :24048 KEERBERGEN 1 AFD
straat + nr. : Grensstraat 30
sectie: C
nummer: 0053/004000

Verder'deze grond' genoemd.

2 lnhoud van het bodemattest

De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen

vindt u op www.ovam. be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op

http ://www. ova m. be/d isclai mer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 15.06.2017

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

p. 111
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Attestnummer: 2017 034531 6 Ndgnummer: 000
Formuliernummer:. 2Q17 0343629

Openbare Vtaamse

Afvatstof fenmaatschappi j
Statíonsstraat I 10

B-2800 Mechelen
1: O15 284 284

F: 015 203 275

www.ovam.be

Bodemattest

Katrien Honinckx
Notaris
Gentsesteenweg 46 /
2800 Mechelen

uw BÉRrcHrvAN: 15.06.2017
uwKÊNMÉRK: 4032/NVS

BULAGEN: -
MEcHELEN: 15.06.2017

AFDELTNG: Bodeminformatiebeheer

coNrAcrpERsoor' lnfolijn 0151284 458
oNSKENMERK; A: 20170345316 - R: 20170343629

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01 .01.2017
afdeling :24048 KEERBERGEN 1 AFD
straat + nr. : Grimbergehoveld
sectie : C
nummer: 0052/00D000

Verder'deze grond' genoemd.

2 lnhoud van het bodemattest

De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten

Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen

vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam. be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op

http://www. ovam. be/d iscl aimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 15.06.2017

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

p. 111


