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NIEUWBOUWZONDAG 25 APRIL
BEZOEK DEZE PROJECTEN TUSSEN 10U EN 12U
Residentie Aurore

Woonerf Sint-Eloois

Albertstraat 12, 8550 Zwevegem

Sint-Elooistraat 11, 8540 Deerlijk

Vanaf € 225.000 (exclusief kosten)

Vanaf € 278.668 (exclusief kosten)

Kleinschalig nieuwbouwproject pal in het centrum
van Zwevegem op een site van 1.400 m². Dit stijlvol
project bestaat uit 7 appartementen, 16 garages en
5 staanplaatsen. De benedenverdieping beschikt
over 2 mooie tuinappartementen met terras en een
eigen buitenruimte. De eerste en tweede verdieping
herbergen 4 comfortappartementen met mooie
zonneterrassen. Tot slot wordt dit gebouw afgewerkt
op de bovenste verd. met een penthouse van maar
liefst 150 m² met een prachtige kijk over Zwevegem.

Kleinschalig woonerf met 6 halfopen bebouwingen
met prachtige verzichten over landerijen. De
woningen bevatten een lichtrijke woonkamer met
open ingerichte keuken, inkom met apart toilet en
grote berging. De bovenverdieping herbergt 3 ruime
slaapkamers, apart toilet en badkamer met dubbele
lavabo in meubel en inloopdouche. De woningen
worden vervolledigd met een carport en zonnige tuin.

Poeldries
Poeldries, 8552 Moen
Residentie De Sneppe

Prijs op aanvraag

Harelbeekstraat 44, 8550 Zwevegem

Landelijke BEN-HOB met ver zicht. Hier kunt u
genieten van de exclusieve, schitterende en groene
locatie in de nabijheid van water en het gezellige
dorp Moen. Deze koppelwoning wordt traditioneel
gebouwd. Vanaf de parkeerplaatsen kom je via de
voortuin in de inkomhal met toilet. Vooraan bevindt
zich de zithoek en aansluitend komt u in de eetplaats
met open ing. keuken. Van hieruit heeft u zicht op het
terras en de tuin. Heel erg praktisch is aansluitend de
berging voor voorraad. Het nachtgedeelte bestaat uit
drie volwaardige slpks en een badk. met ligbad, toilet,
inloopdouche en dubb. lavabo in meubel. Troeven zijn
de zonnepanelen, warmtepomp en vloerverwarming.

Vanaf € 190.000 (exclusief kosten)
3 Afzonderlijke bouwdelen of units met in totaal 30
woonappartementen met oppervlakten van 61 m² tot
120 m² met unieke mooie zonneterrassen. Het geheel
is gelegen in een groen en rustig kader met veel
aandacht voor de geborgenheid en privacy voor alle
bewoners van alle woonentiteiten. De verschillende
groenzones en een aantrekkelijk binnenplein met
parkeergelegenheid zorgen voor een extra touch. De
appartementen zijn voorzien van elk een staanplaats
in de kelderverdieping.
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