Vanaf € 370.000

Penthouse 3 slaapkamers met groot terras
BEWOONBARE OPP. : 112 M²
SLAAPKAMER(S) : 3
BADKAMER(S) : 1

Int eresse in dit appart ement ? Neem cont act op via 016 199 341 of ht t p://www.homixx.be/cont act

Beschrijving
Maak kennis met een nieuw stukje Boom, een mini-dorp in de g emeente.

In ParkView Boom komt men thuis in een rustig e omg eving waar alles voorhanden is om het leven eﬀicië nt te
org aniseren en zich te ontspannen.
Op de site zelf kan men winkelen in de supermarkt, relaxen in de brasserie, buren ontmoeten op het binnenplein en tot
rust komen in het splinternieuwe park.

Op 5 minuten wandelen kan men uitwaaien lang s de Rupel en wandelen in het g roen van Recreatiedomein De Schorre.

Ook het commercië le centrum van Boom lig t naast het project. Bakkers, beenhouwers, kleding winkels, .... alles is
voorzien.
Uiteraard voorzien wij g enoeg parkeerg eleg enheid voor onze bewoners (parking s kunnen bijg ekocht worden).

De g emeente Boom is super g oed g eleg en tussen Brussel en Antwerpen voor wie met de wag en of per trein pendelt
naar een van beide centrumsteden of werkt in een van de vele bedrijven in de nabije omg eving . Station en bushaltes in de
buurt. Vlakbij E19 en A12. Kortom, de ideale locatie tussen Brussel/Gent/Antwerpen.

Kom snel eens lang s bij ons, dan g even we u g raag meer uitleg op maat.
Zelfs voor een g ratis schatting van uw woning kunnen wij een schatter sturen.
Van A tot Z zal u g eholpen worden.

Voor meer informatie of een afspraak kan u terecht bij Michael of Bart via info@homixx.be

ALGEM EN E IN L ICH T IN GEN
Type

appartement

Subt ype

penthouse

Prijs

€ 370.000

Oppervlakt e

112 m²

Slaapkamers

3

Badkamers

1

Beschikbaar

Ja

St edenbouwkundige
Vergunningen

Niet meeg edeeld

Voorkooprecht

Niet meeg edeeld

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

Niet meeg edeeld

Dagvaarding En
Herst elvordering

Niet meeg edeeld

Verkavelingsvergunning

Niet meeg edeeld

EXTERIEUR
Terras 1

46.25
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