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NOTA TOEKOMSTIG GEBRUIK  
HEILIG KRUIS KERK 

 

DOEL VAN DEZE NOTA 

 
Dit is geen dossier waaruit moet blijken hoe het toekomstig gebruik architecturaal zal worden ingepast of hoe 
het financieel zal worden bekostigd. Dit is een dossier dat duidelijk moet maken voor welk doel het gebouw zal 
gebruikt worden. Hiervan wordt een duidelijke omschrijving en toelichting gevraagd zodat er voldoende 
informatie voorhanden is om hierover te kunnen oordelen.  
 

HUIDIGE KADASTRALE OMSCHRIJVING/VOORWERP VAN VERKOOP 

Het toekomstig gebruik heeft betrekking op het volgende onroerend goed: 
 

Stad Gent 19
de

 afdeling – Sint-Amandsberg 2
e
 afdeling:   

 

1. Een kerkgebouw met aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen te 9040 Sint-Amandsberg (Gent), 
Heilig Kruisplein 1, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel, onder Gent 19

de
 afdeling – Sint-

Amandsberg 2
e
 afdeling, sectie C, perceelsnummer 353F10, met een totale kadastrale oppervlakte van 3.600 

m² (drieduizendzeshonderd vierkante meter).  
Het voormelde onroerend goed heeft een globaal niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van 6.261 euro. 
 

INHOUD NOTA 

 
De nota dient uiterlijk binnen gebracht te worden op vrijdag 13 september 2019, 12u onder gesloten omslag 
bij het vastgoedkantoor de Fooz – Zuidstationstraat 28, 9000 Gent. Een bewijs van afgifte wordt overhandigd 
aan de kandidaat.   
Deze nota dient minimaal volgende zaken te bevatten:  

1. Identiteit van de kandidaat: 
- indien natuurlijke persoon: Voornaam, familienaam, geboorteland, geboortedatum, Rijksregister nummer, woonplaats (straat, 
nr., postcode, stad/gemeente), burgerlijke stand, eventueel identiteit partner en huwelijksstelsel, gsmnummer, 
telefoonnummer, e-mailadres 
- voor rechtspersoon: naam, vennootschapsvorm, land van officiële registratie, ondernemingsnummer / btw-nummer (of naam 
van en nr. in officieel oprichtingsregister indien dit in een ander land is dan België), adres maatschappelijke zetel (straat, nr., 
postcode, stad/gemeente), gsmnummer, telefoonnummer, e-mailadres, hoedanigheid van de bevoegde vertegenwoordiger(s), 
alsook alle zaken van de bevoegde vertegenwoordigers vermeld onder “indien natuurlijke persoon”. 
 

2. Uitgebreide motivering en toelichting van toekomstig gebruik  
3. Datum 
4. Handtekening kandidaat-koper(s) 
5. Kopie identiteitskaart (voor- en achterzijde) 
6. Vermelding van het aantal pagina’s van de nota (inclusief deze pagina) 

 
 
 
 


