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20/02/2020

TE KOOP
bouwvergunning : ja
bestemming : Woongebied met landelijk karakter
rechterlijke herstel- of bestuurlijke maatregel opgelegd : nee
voorkooprecht : nee
verkavelingsvergunning : nee
verkoopprijzen vanaf 227.000 Euro
BRICKVILLE BAY
“Brickville Bay”, dat is wonen op één van de heerlijkste locaties aan de Schelde.
Een tijdloze, klassevolle architectuur van Binst Architects die bovendien perf ect tot zijn recht komt in de omgeving: water,
natuurgebied, bootjes en een puur vakantiegevoel.
In het ontwerp werd de klemtoon dan ook gelegd op licht en zicht met kamerhoge brede schuif ramen, royale terrassen en
prachtige vergezichten naar de Schelde vanuit élk appartement.
Steendorp is rustig, idyllisch gelegen aan de oevers van de Schelde in het Waasland en staat toch garant voor een vlotte
verbinding naar Antwerpen en Gent.
16 zeer luxueuze appartementen.
4 f enomenale lof tappartementen.
2 verbluf f ende penthouses.
De oppervlaktes variëren van ca 58 m² met één aparte slaapkamer tot ca 197 m² met drie slaapkamers met telkens een dressing
en ensuite badkamer. Elk appartement geef t uit op één of twee terrassen met vooraan een gedroomde zuidoriëntatie én
eerstelijns waterzicht.
Een luxueuze, hoogwaardige af werking kan niet ontbreken. Uw aankoop omvat reeds exclusieve budgetten voor de verdere
af werking van keuken, badkamers en vloeren. Ook vloerverwarming wordt standaard geplaatst.
De slaapkamers bevinden zich aan de rustige achterzijde, met een ongeëvenaard zicht op het uitgestrekte natuurgebied. Leven,
koken en genieten van het waterzicht is voorzien aan de voorzijde.
Het tuinontwerp creëert een harmonieus geheel met de natuurlijke groenomgeving, de wandeldijk aan de Schelde en de tot de
verbeelding sprekende architecturale vormgeving van “Brickville Bay”.
Autostaanplaatsen, privatieve kelderbergingen en een gemeenschappelijke ﬁetsenstalling zijn voorzien in de ondergrondse
garage.
Verkoopprijzen zijn exclusief BTW.
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Bo venstaande gegevens wo rden enkel verstrekt ter inlichting, z o nder co ntractuele verbintenis o f garantie van o nz entwegen en kunnen o p elk
o genblik gewijz igd wo rden.
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