nieuwsbrief

Eerst en vooral willen wij u
feliciteren met de aankoop
van uw appartement in het
nieuwbouwproject
MOLENKANT.

De periode tussen de aankoop en de oplevering van
uw appartement duurt best wel lang. Gedurende
de bouwperiode zullen wij u dan ook op de hoogte
houden van de ontwikkeling op de werf.
Op de website www.molenkant.be vindt u
eveneens info over het project. In deze nieuwsbrief
stellen we ons en het bouwteam graag aan u voor.
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DCB zich gerust tot de projectontwikkelaars van
de Belgische markt rekenen.
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Als projectontwikkelaar vindt DCB het erg
belangrijk dat de kwaliteit doorheen heel het
E411

bouwproces gegarandeerd wordt.
De samenstelling van het bouwteam is dan
ook met veel zorg en aandachtArlon
gekozen.
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CONIX RDBM Architects
Uw appartement is ontworpen door CONIX RDBM Architects, een bureau dat zijn opdrachten per definitie
kadert in een brede ruimtelijke en maatschappelijke context. Projecten van CONIX RDBM Architects worden
gekenmerkt door hun vernieuwende vormgeving, eigentijds materiaalgebruik en oog voor detail. Dit resulteert
in een knap staaltje van bouwkundig vernuft en een stijlvolle architectuur.

Ibens
Aannemer Ibens uit Antwerpen neemt de totale uitvoering voor zijn rekening met Koen Casteleyn als
projectleider van dit project. Samen met zijn team staat hij garant voor een vlotte uitvoering van de werken. In
de aannemersopdracht is ook de klantenbegeleiding inbegrepen, wat betekent dat de aannemer u persoonlijk
zal begeleiden doorheen het volledige bouwproces. Bieke Mouws is uw persoonlijke klantenbegeleider. Samen
met haar richt u een appartement volledig naar uw wens in.

DS Engineering / EVA International / BTV Control
DS Engineering is verantwoordelijk voor de stabiliteit. Ingenieursbureau EVA International neemt de
akoestiek voor zijn rekening. De veiligheidscoördinator is BTV Control, die tevens ook de EPB verslaggeving
op zich neemt en toezicht houdt op het behalen van de BEN norm.

Notaris Coppens
Geassocieerde notarissen Tom & Jan Coppens uit Vosselaar begeleiden het project MOLENKANT.
Hoewel DCB zich sterk maakt voor de kwaliteiten van deze notaris qua service en begeleiding, bent u
als koper steeds vrij om zelf nog een notaris in te schakelen.

Era Becue / Immolis
DCB vertrouwt de verkoop toe aan twee BIV-erkende vastgoedmakelaars: Era Becue en Immolis. Zij staan
garant voor een kwalitatieve begeleiding van kandidaat-kopers bij het zoeken naar hun droomappartement.

Schepen Kets geeft startschot van de werken
Op vrijdag 9 oktober 2015 gaven schepen Kets en projectontwikkelaar DCB het startschot van de
werken van MOLENKANT. Dit betekende de start van de werken in aanwezigheid van de pers, het
bouwteam en enkele kopers. Achteraf werd gezellig nagepraat met een hapje en een drankje.
Ondertussen werkt de aannemer gedreven en nauwgezet verder om de ruwbouwwerken van de eerste
fase tegen de herfst van 2016 af te ronden.

Juni 2016

Eerste spadesteek

Nathalie Bisschops, DCB / Frederik Jacobs, CONIX RDBM Architects /
Herman Bernaerts, Ibens / Schepen Kets, stad Harelbeke

De volgende nieuwsbrief mag u verwachten enkele maanden voor de oplevering van uw appartement.
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