Brit selei 60

20/02/2020

TE KOOP
bouwvergunning : ja
bestemming : woongebied met een cult., hist. en/of esthetische waarde
rechterlijke herstel- of bestuurlijke maatregel opgelegd : nee
voorkooprecht : nee
verkavelingsvergunning : nee
verkoopprijzen vanaf
BRIT60
Kleinschalige nieuwbouwrealisatie op centrale en trendy locatie in Antwerpen, pal tegenover het oud Gerechtshof , in de
'theaterbuurt' en vlakbij het gezellige Mechelseplein.
Smedes Invest heef t samen met architectenbureau Goesaert een kwalitatief en stijlvol ontwerp uitgewerkt met oog voor
af werking en details.
De centrale ligging op de Leien garandeert een vlotte verbinding met de Ring en de Singel.
Polyvalent kantoor van ca 74 m2 met eigen tuin van ca 40 m2 op het gelijkvloers.
Vier appartementen met twee slaapkamers van ca 84 m2 op 1e , 2 e ,3e en 4 e verdieping met terrassen voor- en achteraan.
Riante duplexpenthouse met 3 slaapkamers van ca 149 m2 op 5e en 6e verdieping.
Uitzonderlijk lichte appartementen door de kamerhoge glaspartijen en strakke, glazen balustrades aan de terrassen.
Deze moderne nieuwbouwrealisatie blinkt uit door haar kleinschaligheid (1 appartement per verdieping) en klassevolle
uitstraling.
Alle toekomstige eigenaars kunnen rekenen op een prof essionele begeleiding tijdens de af werkingsperiode.
Elke unit kan beschikken over een privatieve kelderberging.
Een gemeenschappelijke f ietsenstalling is voorzien.
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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