TE KOOP
Appartement

Antwerpsesteenweg 274-280/3, 2390 WESTMALLE
€ 418.000
3

1

1

Onderdeel van:
Residentie Den Bonten Os

mintjens@immopoint.be

Immopoint.be

TE KOOP
Appartement

Residentie DEN BONTEN OS
RESIDENTIE Den Bonten os - 37 BEN-APPARTEMENTEN ALLEN MET LOGGIA of RUIME ZONNETERRASSEN
App. B.1.1 (eerste verdieping links - gebouw achteraan)
- 128,8 m2
- ruim zuid-terras vooraan
- 3 slaapkamers
- garagebox in de prijs inbegrepen
- E-30 (mogelijkheid E-20)
Algemeen
De stijlvolle en tijdloze architectuur in combinatie met de strategische ligging verzekeren een aangenaam wooncomfort en een duurzame
investering op lange termijn.
Midden in het dorp van Westmalle komt dit duurzaam BEN-nieuwbouwproject met handelspanden en appartementen op een terrein van meer
dan 4500 m2.
Voor de toekomstige bewoners van de appartementen vindt u op wandelafstand winkels en horeca welke zich situeren in het centrum van
Westmalle. Voor al uw dagelijkse boodschappen hoeft u nooit beroep te doen op uw auto. Ook een avondje uit doet u te voet of per fiets.
Het volledige project wordt gebouwd volgens de BEN-norm. BEN staat voor Bijna Energie Neutraal waarbij een E-peil van 30 of lager
gerealiseerd wordt.
Langs de zijde van de Antwerpsesteenweg werd geopteerd voor een moderne uitstraling. Door het gebouw 1.80 meter naar achteren in te
planten, zal de bewoning aan de Antwerpsesteenweg nog aangenamer worden met een sterker ruimtelijk gevoel. De loggia’s maken het gebouw
uniek.
Het tweede gebouw wordt opgetrokken in het binnengebied en loopt de architectuur door, met een strakke horizontale belijning en de riante
zuid gerichte terrassen.
De toegang van de ondergrondse parkeergarage met garageboxen, staanplaatsen, fietsenstalling en bergingen is voorzien langs het
binnengebied zodat alle bewoners op een rustige en comfortablee manier deze parkeergarage, welke toegankelijk is via een zachte helling, in
en uit kunnen rijden.
Het in- en uitrijden van en naar de Antwerpsesteenweg kan veilig en makkelijk gebeuren omwille van de extra ruimte welke werd voorzien door
het gebouw 1,80 m naar achter te verplaatsen.
De 37 BEN-appartementen met 1,2 en 3 slaapkamers worden volledig afgewerkt opgeleverd en worden gebouwd met kwaliteitsvolle materialen
met hoogwaardige afwerking.
De ruime zonneterrassen zijn toegankelijk via grote raampartijen en zorgen voor veel lichtinval met een aangenaam ruimtelijk gevoel in de
appartementen. Verschillende appartementen hebben mooie terrassen aan de voorzijde en beschikken over een balkon aan de achterzijde.
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Door de
realisatie van de 6 inkomhallen, die allen voorzien zijn van een lift en videofonie, is het aantal appartementen dat toegankelijk is via
TE
KOOP
dezelfde inkomhal eerder beperkt. Dit verhoogt het wooncomfort en de privacy. Alle liftinstallaties geven toegang tot de ondergrondse

Appartement
parkeergarage.

Tevens zijn de appartementen voorzien van alle moderne technieken zoals ventilatiesysteem type-D, geothermische warmtepompen incl.
koeling, zonnepanelen en vloerverwarming. Al deze technieken zorgen voor een optimaal wooncomfort en staan garant voor een laag
energieverbruik, kenmerkend voor deze BEN- appartementen.
De ‘pretfactor’ staat centraal bij de ontwikkeling en bewoning van het project. Zo komt er een ‘kluskamer’ in het binnengebied voorzien van
materiaal welk beschikbaar kan worden gesteld aan de bewoners. Je kan er ook uw auto poetsen en uw fiets herstellen. Een lift specifiek voor
de fietsers, met eigen sas en toegang maakt dat u de toegang voor auto’s niet hoeft te gebruiken.
Bij een tijdige aankoop heeft u de mogelijkheid de woning volledig af te werken naar uw eigen smaak en wensen en dit in samenspraak met de
bouwheer.
De aankoop wordt 100% gewaarborgd door de voltooiingswaarborg Wet Breyne, afgeleverd door een erkende bank.
Tijdens de volledige realisatie van het project kan u rekenen op een persoonlijke begeleiding door de aannemer en een transparante en open
communicatie.
Verkoop vindt plaats onder de Wet Breyne (Aankoop onder Reg. Rechten (12%) + BTW op constructie (21%)).
MOGELIJKHEID TOT VERLAAGD BTW TARIEF 6%
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TE KOOP

OBJECTGEGEVENS

Appartement
Referentie nr.:
Adres:

4511655 Prijs:
Antwerpsesteenweg 274-280/3, 2390 WESTMALLE Verdieping:

Staat:
Oppervlakte grond:
Verwarming:
E-peil:

nieuw Bouwjaar:
4569 m² Bewoonbare oppervlakte:
Warmtepomp Elektriciteitskeuring:

€ 418.000
1
2021
129 m²
Ja, conform

30

RUIMTES
Slaapkamers:

3 Badkamers:

Aantal toiletten:

2 Terras:

Ja

Garages:

1 Parking:

Ja

Keuken (type):

Geïnstalleerd Tuin:

1

Ja

RUIMTELIJK ORDENING
Stedenbouwkundige bestemming

Woongebied Stedenbouwkundige vergunningen

Vergunning uitgereikt

Dagvaarding en herstelvordering
Voorkooprecht Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel
opgelegd Verkavelingsvergunning
Geen verkavelingsvergunning
Overstromingsgevoelig gebied
Niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

FINANCIEEL
Prijs:

€ 418.000 BTW:

Totaal:

€ 418.000
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Niet onder BTW

TE KOOP
Appartement

IMMO POINT MINTJENS - WESTMALLE
Antwerpsesteenweg 209
2390 Westmalle

OPENINGSUREN

Uw makelaar
Els Mintjens

ma.-di. 09:00-12:00u en 13:30 -17:30u woe. 09:00-12:00u do.
09:00-12:00u en 13:30 -17:30u vrij. 09:00-12:00u en 13:30 16:00u za. op afspraak

els@immopoint.be
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