Heiststeenweg 108, 2580 Putte Beerzel

Vanaf € 195.000

Voorbeeldappartement 2 BEN-woning
BEWOONBARE OPP. : 70.1 M²
SLAAPKAMER(S) : 1
BADKAMER(S) : 1

Int eresse in dit appart ement ? Neem cont act op via 016 199 342 of ht t p://www.homixx.be/cont act

Beschrijving

Alle info: www.hetlandvanbeerzel.be of 0489 828 833
Dit aantrekkelijke nieuwbouwproject lig t aan de g looiende helling en van de Beerzelberg . Het Land Van Beerzel verleg t
de g renzen van wat landelijk wonen is en kan zijn. Elk aspect in deze g ezellig e nieuwe dorpsbuurt is buiteng ewoon
weloverwog en zodat u zich hier meteen thuisvoelt.
Wilt u van Het Land Van Beerzel uw eig en thuis maken of bent u op zoek naar een interessante investering ? Dat bepaalt u
helemaal zelf. Dankzij de vele troeven en kwaliteiten van het nieuwbouwproject weet u dat u op uw twee oren kunt
slapen. En dat we er samen een succesverhaal van maken. Uiteraard helpen wij u ook bij de verhuur van uw investering !

Het Land Van Beerzel is een plek waar mensen g raag wonen en zich thuis voelen. Dat komt omdat alles aan dit
uitzonderlijke nieuwbouwproject buiteng ewoon doordacht is. De landelijke lig g ing , veraf en teg elijk zo dichtbij. De
moderne architectuur, typisch voor de streek en toch zo in het oog spring end.

Hoezeer we ons best hebben g edaan om elk detail helemaal juist te krijg en, toch is de g rootste troef van Het Land Van
Beerzel iets wat we zelf niet helemaal in de hand hebben: het g ezellig e dorpsg evoel en de landelijke charme. De
prachtig e, bijna poëtische uitzichten, het g enot van een idyllische ochtendwandeling naar de bakker, het innerlijke
g evoel van rust.

Voelt u al hoe g elukkig u hier kan zijn?

Prijzen vanaf 170.000 euro (excl. kosten)
Parking s en berg ing en zijn voorzien!

ALGEM EN E IN L ICH T IN GEN
Type

appartement

Subt ype

appartement

Prijs

€ 195.000

Adres
Heiststeenweg 108, 2580 Putte Beerzel

St aat

nieuw

Oppervlakt e

70.1 m²

Slaapkamers

1

Badkamers

1

Garages

2

Beschikbaar (dat um)

31-12-2022

t oilet t en - aant al

Ja

aant al douchekamers

Ja

lift

Ja

riolering

Ja

t elefooncent rale

Ja

elect ricit eit

Ja

t ype verwarming

warmtepomp

t ype lift

personenlift

keuken - t ype

g eïnstalleerd

badkamer

alle comfort

gas

Ja

parlofoon

Ja

t elefoonbekabeling

Ja

videofoon

Ja

wat er

Ja

elekt ricit eit skeuring
beschikbaar

ja, conform

St edenbouwkundige
vergunning

Verg unning uitg ereikt

INTERIEUR

T ERREIN EN OM GEVIN G
bodemat t est

Ja

RU IM T EL IJKE ORDEN IN G
St edenbouwkundige
best emming

woong ebied

Dagvaarding en
herst elvordering
Geen rechterlijke herstelmaatreg el of bestuurlijke
maatreg el opg eleg d

Voorkooprecht
Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

Verkavelingsvergunning
Verkaveling sverg unning

Overst romingsgevoelig
gebied
niet g eleg en in een overstroming sg evoelig g ebied

EXTERIEUR

EXTERIEUR
Bouwjaar

2022

aant al garages

2

parking binnen

Ja

voorzieningen gehand.

Ja

t erras 1

21

t erras - aant al

Ja

BEREIKBAARHEID
Type buurt

centraal

Type buurt 2

nabij station

winkels in de buurt

Ja

scholen in de buurt

Ja

openbaar vervoer in de
buurt

Ja

sport cent rum in de buurt

Ja

aut ost rade in de buurt

Ja

Int eresse in dit appart ement ? Neem cont act op via 016 199 342 of ht t p://www.homixx.be/cont act

