
Schatti ngsverslag

279 m2 administratief gebouw, Groot-Brittanniëlaa n !23, Gent, L6" afd.,



1. Schattingsverslas

Op verzoek van Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Patrimonium, is ondergetekende, Guy

VAN BEVER, Adviseur, Eerstaanwezend lnspecteur a.i. van het Vierde Registratiekantoor

te Gent, overgegaan tot de bepaling van de verkoopwaarde van het hierna beschreven

goed.

2. Kadastrale eeqevens

279 mz administratief gebouw, Groot-Brittanniëlaan 123 te Gent, L6t afd.

Sie K 956 F9 Kl = 54.500 BEF

3. Stedenbouwkundiqe bestemmins

Er is geen Bijzonder Plan van Aanleg dat de bestemming van de gebouwen bepaalt.

4. Eisendomstitel

Aankoop notaris Leirens (Gent)

Aankoop notaris Van Hoorebeke (Gent)

Toewijs notaris De Cooman (Gent)

Aankoop notaris Vandercruyssen (Gent)

Aankoop notaris Van Hoorebeke (Gent)

080877

18046L

301L78

091181-

300983

Betrekking hebbend op Groot-Brittanniëlaan 4I/45,123 en 125 en Nonnemeersstraat 24

en247.
Wegens een archiveringsprobleem is het niet duidelijk welke titel betrekking heeft op

het te schatten goed.

2



5. Lissins van de soederen

Het te schatten goed ligt op wandelafstand van de kleine ring rond Gent, m.a.w zeer

centraal. De bereikbaarheid van het gebouw is met het openbaar vervoer optimaal. De

parkeermogetijkheid is op schooldagen een probleem.

6. Beschriivinq van het qebouw

Bouwiaar: 1937

Architect: Ch. Hoge

Het gebouw is opgetrokken in rode baksteen met een geglazuurd pannendak.

Buitenschrijnwerk (de ramen) is vervaardigd uit kunststof met dubbelglas. De voordeur is

een dubbele deur in hout met enkelglas en smeedwerk.

Het volledige gebouw is voorzien van centrale verwarming.

Het huis vertoont stabiliteitsproblemen; de grond waarop het te schatten goed is

gebouwd, was vroeger moerassig en werd voor de construct¡e opgehoogd.
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Het grote gebouw rechts ernaast werd gebouwd op betonnen gewelven en is stevig'

langs deze kant zakt het huis niet weg. Het niveauverschil is duidelijk merkbaar in het

trappenhuis (zie verder in de bespreking)'

De gevelbreedte bedraagt 7m, de diepte 2t,7m'

Kelderverdiepins: Deels onderkelderd en droog'

Er is een dubbele voordeur en een tweede deur naar de inkom' ln de hal bevindt zich een

houten trap met vast tapijt naar de bovenliggende verdiepingen.

Het gelijkvloers is voorzien van een tegelvloer, de muren zijn bezet en behangen' De

vroegere woon- en eetplaats links zijn thans ingericht als kantoren'
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Beide kantoren zijn van elkaar gescheiden door een booggewelf, thans gedicht met

gyprocplaten en een schilderdeur, voorzien van parketvloer'

r

Ze zijntevens voorzien van schouwen met een marmeren schoorsteenmantel'

Een dubbele deur met dubbelglas in de vroegere eetplaats biedt uitzicht op tuin en

terras, tevens loden glasraam in de muur naast de deur naar de gang.

5



6



Telefoon- en computeraansluitingen, elektrische voorzieningen en TL-verlichting

aanwezig.

Op het einde van de gang is er een toilet met lavabo. Daartegenover en voorbij de trap is

een ingemaakte kast.

Verder bevindt de achterbouw zich op ca. 4m breedte aangebouwd aan de gebouwen

aan de Groot-Brittanniëlaan I25. Er ligt een tegelvloer, is voorzien van radiator en

dubbelglas.
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Daarachter situeert zich een aanpalend vertrek ingericht met keukenkast ( 3 deuren, 3
lades) en aanrecht met gootsteen.

Raam en PVC-deur voorzien van dubbergras geven uit op het terras.
ln de tuin is er een berging en een oud toilet (buiten gebruik).
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Rechts achteraan de tuin, die sterkverwilderd is, is een insprong, ingenomen door

naastliggend gebouw.

Eerste verdieping:

Houten trap met vast tapijt naar de eerste verdieping leidt naar een overloop in parket,

uitgerust met toilet, inclusief wastafeltje.
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Boven de achterbouw bevindt zich een kantoorruimte voorzien van laminaatvloer en

twee vensters met dubbelglas. Telefoon- en computeraansluitingen zijn voorzien.

Hier is de verzakking duidelijk merkbaar. Vloer ligt niet waterpas, met een niveauverschil

van ca. 3 cm.
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Over de breedte van het kantoor zijn achteraan stabiliteitskabels bevestigd. Achteraan

linksboven zijn er vochtplekken op de muur en het plafond, vermoedelijk te wijten aan

de verstopte afvoerpijp en dakgoot.
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Aan beide zijden van de deur zijn er barsten in het behang.
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De achterste kantoorruimte van de voorbouw is voorzien van dubbelglas en een radiator,
een schouw met marmeren schoorsteenmantel. Een tussendeur geeft uit op de
voorkamer (kantoorruimte), voorzien van parket, dubberglas, radiator en een schouw
met marmeren mantel.

ETñET:I

Deze ruimte heeft een soort uitsprong (soort erker) met drie vensters in dríe zijden van
de uitsprong.
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Ernaast, boven de inkom, bevindt zich de vroegere badkamer. (ca. 2m op 4m) Thans
archief, voorzien van vast tapijt, dubbelglas, en radiator. Er zijn scheurtjes in het
pleisterwerk zowel aan muur-, straatkant ars aan de deur.

vanop de overloop op de eerste verdíeping is de verzakking zeer duidelijk merkbaar: de
hele trap staat schuin.
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Op de overloop naar de tweede verdieping biedt een venster uitzicht op het platform

van de achterbouw. Zink is in goede staat.

Tweede verdieping:

Langs de straatkant bevinden zich twee kantoorruimten, beiden even groot (ca.4m op

5m) en voorzien van Tl-verlichting. Elektrische en computeraansluitingen zijn op de

muren aangebracht en er is centrale verwarming.

+

Kantoorruimte boven de inkom vertoont vochtplekken op muur van de straatkant. De

ka ntoorru imte daa rnaast heeft een marmeren schoorsteen mantel'
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Aan de achterkant bevindt zich een zolder, voorzien van een dakvenster en een luik dat

toegang biedt tot de zolderruimte aan de voorkant van het huis. De zolder is deels

gei'soleerd zonder onderdak. De muren zijn in baksteen en staan droog.
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7. Beschriivins materialen

Aard constructie: traditioneel metselwerk met arduinen plint (gevel).

Binnenmuren: metselwerk.

Wanden: pleisterwerk, gipsplaten.

Trap: in hout met gesloten treden.

Terras: betondalen doch verouderd.

8. Comfort

Keuken: geen

Badkamer: geen

Verwarming: centraal met rad iatoren

Overige voorzieningen: waterleiding (stadswater), elektriciteit en aansluiting op riolering

9.

-Geen garage, badkamer, noch keuken

-Verzakking van de vloerplaten
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10.

-Ligging

-Bereikbaarheid

-Ru imte/m ogel ijkh eden

1 l. Vereeliikinsspunten

1) verkoop dd.1'i,/og/zor2, 60m2 huis, Marteraars raan 4!3,sie K 0949 K3Mits: € 350.000,_

2') Verkoop dd. L}/3/ZO!3, !67m2
Mits € 500.OOO

huis, Henleykaai 9L, Sie K 0957 82

3) verkoop dd.4/2/20.L0, r.55m2 huis, Henreykaai g3, sie K 0g57 D2Mits € 375.000,_

4) verkoop dd. 2g/u20ro, 230m2 huis, Groot-Brittannië raan 47,sie K 0956 F6Mits € 265.000,_

5) verkoop dd. ts/3/201.0,367m2 huis, Groot-Brittanniëraan 49, sie K 0956 K7Mits € 375.000,_

6) verkoop dd. r1'/s/2oro,239m2 huis, Groot-Brittanniëraan 39, sie K 0955 p11
Mits € 405.000,_

7) verkoop dd' 1'o/g/2012, 155m2 huis, Koning Albertlaan 21g, Gent 9e Afd. sie I 0793F3

Mits € 560.000,-
8) verkoop dd. r2/4/2or2, ggmz huis, Koning Arbertraan 163, Gent 9" Afd. sie r ogloG7

Mits € 490.000,-
9) verkoop dd.2/5/2073,2!6m2 huis, Koning Arbertraan r.30, Gent ge Afd. sie r 0775D6

Mits € 450.000,-
10) Def. Toewijs 7g/g/20r2, !64m2 huis, coupu re 67L,Gent 6" Afd. sie F O4o0 K4Mits €455.000,_

1L) Verkoo p dd.22/a/20!3, r.56m2 huis, coupu re 64!,Gent 6e Afd. sie F 0425 x2Mits €365.000,-

12)verkoopdd.2g/2/zo!2,465m2administratief 
gebouw, Heernisraan 19, Gent4eAfd. Sie D 0179 K3

Mits €366.000,-

L3) verkoop dd. tt/a/201,2, 1,92m2 kantoorgebouw, Eekho ut 64,Gent 5e Afd. sie E0866 P

Mits €365.095

14) verkoo p dd.7 /g/2012, 241,m2 kantoorgebouw, E. seghersp rein 5/6,Gent 6e Afd.Sie F 00j.L p4 Mits €430.000,_
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12. Waardebepaling

Rekening houdend met ligging, oppervlakte, aard, hoedanigheid, oriëntering,
innerlijke schikking, bouwmaterialen, graad van sleet, vetusteit van het te schatten
goed en steunend op de beschikbare passende vergelijkingspunten, schat
ondergetekende de verkoopwaarde van dit goed op

Driehonderdvijftigduizend euro (350.000,00 EURI

Opgemaakt in drievoud te Gent op 2t februari 201.4.

Advise lnspecteur a.i.,

G. Van Bever
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