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RESIDENTIE ASTON

LIGGING

Op wandelafstand van Keerbergen centrum wordt weldra nieuwbouwresidentie Aston gerealiseerd.

Residentie Aston geniet van een mooie centrale ligging langsheen de brede Kempenlaan en Roggestraat:

Deze elegante en functioneel doordachte nieuwbouw herbergt 12 ruime appartementen voorzien van grote
raampartijen en diverse terrassen met een riant open zicht.
12 UITZONDERLIJKE WOONENTITEITEN
✓ Kelder:
-

staanplaatsen en/of garageboxen
bergingen
ruime gemeenschappelijke fietsenstalling

✓ met aandacht voor maximaal gewaarborgde privacy
✓ optimale oriëntatie: zuid gerichte tuin en/of terras
✓ diverse winkels, horeca, sportfaciliteiten, scholen, openbaar vervoer, … bevinden zich op wandelafstand
✓ onttrokken aan de drukte van het verkeer maar toch gelegen op amper 600 meter van de dorpskern

✓ Gelijkvloers:
-

5 appartementen met tuin en tot 2 terrassen
2 tot 3 slaapkamers – 1 badkamer

✓ 1ste verdieping:
-

4 appartementen met tot 2 terrassen
2 tot 3 slaapkamers – 1 tot 2 badkamers

✓ 2de verdieping:
-

3 dakappartementen met 2 terrassen
2 tot 3 slaapkamers – 1 tot 2 badkamers

DESIGN

De lichte gevelsteen resulteert in contrast met de donkere ramen en aluminium gevelelementen in een sobere
uitvoering waardoor het geheel naadloos zal aansluiten op haar omgeving.

Dankzij de ruime afwerkingsbudgetten, kan u uw appartement tot een echte thuis maken:

De grote raampartijen garanderen veel natuurlijke lichtinval en een maximaal ruimtegevoel.
Alle gebruikte materialen werden zorgvuldig geselecteerd met aandacht voor zowel duurzaamheid als
onderhoudsvriendelijkheid.
De appartementen baden dankzij een optimale oriëntatie in een overvloed aan natuurlijk daglicht.
De doordachte indeling en de ruime terrassen maken het plaatje compleet.

KWALITEIT
De bouwheer zet volop in op innovatieve energie.

Handelswaarde(incl. BTW)

Vloeren hal, living en keuken
Vloeren badkamer, slaapkamer, berging en toilet
Tegels sanitair

€ 48 per m²
€ 30 per m²
€ 30 per m²

Wandtegels keuken

€ 40 per m²

INTERIEUR
De meer dan kwalitatieve basis afwerking (MIELE keukentoestellen, regendouche, vloerverwarming, …) garandeert u
een zeer comfortabel thuisgevoel.
De binnenindeling en -inrichting kan volledig op maat afgestemd worden naar eigen wens.

De individuele zonnepanelen beperken de kosten van de
gemeenschappelijke delen én van uw privaat gebruik tot
een absoluut minimum.

Kopers die op zoek zijn naar net dat iets meer, begeleiden wij graag samen met onze architect-assistente.
Denk daarbij aan bv. doorgedreven domotica en/of alarmsysteem, airco, maatwerk,…

Dit resulteert in een E-peil 30 én een korting van 50%
op onroerende voorheffing de eerstvolgende vijf jaren.

Ook barrièrevrij wooncomfort wordt steeds vaker toegepast: -

U ontvangt bovendien een zeer hoogwaardige, kwalitatieve basis als vertrekpunt.

Dit kan discreet geïntegreerd worden zonder in te boeten op de esthetische vormgeving van uw appartement.

bredere deuropeningen
stopcontacten/schakelaars op bepaalde hoogtes
een aangepaste badkamer

De synergie tussen uw wensen en onze flexibiliteit maakt dat de kwaliteit van residentie Aston wordt
doorgetrokken van de eerste steen tot in het kleinste detail.
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RECENTE REALISATIES
RESIDENTIE LE GRAND VENEUR
Keerbergen

RESIDENTIES SILVERSTONE
Sint-Katelijne-Waver

RESIDENTIES CUBE I & II

Keerbergen

RESIDENTIE MILES
Keerbergen

RESIDENTIES FIORANO – IMOLA – MONZA
Peulis (Putte)

RUIM & LUXUEUS WONEN VANAF € 299.000
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