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18/02/2019

TE KOOP
bouwvergunning : ja
bestemming : woongebied
rechterlijke herstel- of bestuurlijke maatregel opgelegd : nee
voorkooprecht : nee
verkavelingsvergunning : nee
verkoopprijzen vanaf 139.000 Euro
Aan de Bist, in het bruisende hart van Wilrijk, zijn er binnenkort eigentijdse, stijlvolle appartementen met prachtig uitzicht op het
levendige plein. Alle 39 appartementen in de nieuwbouwrealisatie “Brouwerzicht” zijn ontworpen met bijzondere aandacht voor
comf ort.
Ruimte, licht en lucht vormen hierbij het uitgangspunt van de architectuur. De riante terrassen zijn daar een mooi voorbeeld van.
Bovendien werd ook veel aandacht besteed aan energiezuinigheid en privacy. De oppervlaktes variëren van ca 48 m² tot ca 117
m². De appartementen zijn voorzien van 1, 2 of 3 slaapkamers. Bovendien komen er op het gelijkvloers 2 commerciële ruimtes
met een topvisibiliteit, ideaal voor een standingvolle handelszaak of kantoor.
'Bist met de b van bereikbaar.' U vindt "Brouwerzicht" aan de westkant van de Bist, op de hoek met de Koningin Elisabethstraat
en wie Wilrijk kent, weet dat deze gezellige plek garant staat voor een vlotte bereikbaarheid met in de onmiddellijke nabijheid
scholen, sport en cultuur à volonté.
De Bist is bovendien gekend als winkelcentrum met aantrekkelijke modezaken en voldoende, gratis parkeergelegenheid.
Allemaal op wandelaf stand van residentie "Brouwerzicht".
Met het oog op levenslang woonplezier in Wilrijk heef t projectontwikkelaar Custombuild voor "Brouwerzicht" een selectie
gemaakt van een tiental appartementen die met minimale ingrepen aangepast kunnen worden aan eventuele toekomstige
zorgbehoef ten.
Een ruime, gemeenschappelijke ﬁetsenstalling wordt voorzien. In de ondergrondse garage kan een autostaanplaats en
kelderberging apart aangekocht worden.
Verkoopprijzen zijn exclusief registratiebelasting en 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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