nieuwsbrief maart 2017

Ontdek onze
modelappartementen
Smaken

en

budgetten

verschillen.

status verkoop

Voor driekwart van de appartementen
van residentie Banmolen werd reeds
een eigenaar gevonden. Ook residentie
Watermolen, gekenmerkt door diens
unieke zicht op de Leie, het Moleneiland en
Harelbeke, is voor 70% uitverkocht.

Daarom

hebben we onze twee modelappartementen in
verschillende stijlen ingericht. Twee entiteiten,
elk op diens eigen manier zeer geslaagd. Het
gelijksvloerse

modelappartement,

gelegen

in

residentie Banmolen, is afgewerkt volgens de
De verkoop van de residenties Volmolen en
Waterrad is net gestart en loopt vlot.

basisafwerking in het lastenboek. Het tweede
modelappartement, gesitueerd op de eerste
verdieping in residentie Watermolen, kent een
luxueuzere afwerking, heeft een grote leefruimte
en een ruim terras met prachtig zicht op de Leie.

Stand van de werken
Aannemer ibens zorgt voor bedrijvigheid op de werf en werkt residenties Banmolen en Watermolen
in een vlot tempo af. Op het einde van de lente worden de eerste appartementen van beide residenties
opgeleverd en kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen.
De werken van residenties Volmolen en Waterrad starten weldra. De firma Aswebo werkt momenteel
volop aan de wegenis en verwacht dit eind mei te finaliseren. Ondertussen wordt er een tijdelijke
toegangsweg aangelegd zodat de eerste bewoners vlot kunnen verhuizen.

Aanleg van het park
De aanleg van het park vangt nog voor de zomer
aan. Met de start van het plantseizoen wordt het
park vervolgens in oktober beplant.

Wist u dat…
u als bewoner een jaar gratis Proximus kan genieten?
Dankzij DCB geniet u het eerste jaar van een gratis Pack Familus M van Proximus met internet, digitale
televisie en vaste lijn. Ook de installatie en activering zijn volledig gratis. Het aanbod houdt geen enkele
verplichting in voor u.
Een tof cadeau, nietwaar? Heeft u interesse in dit aanbod?
Laat het dan weten aan uw klantenbegeleider en hij zal uw gegevens doorgeven aan Proximus.
U mag daarna een telefoontje van Proximus verwachten.

De volgende nieuwsbrief mag u verwachten binnen enkele maanden.
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