NIEUWSBRIEF

MOLENKANT, GEZELLIGE THUISHAVEN
VLAKBIJ HET STADSCENTRUM
Met de komst van woonproject MOLENKANT is Harelbeke een troef rijker.
Dit unieke woonproject aan de Leie is uitstekend gelegen in een groene,
rustige omgeving. Een nieuw stukje Harelbeke dat perfect aansluit bij het
centrum. Lekker uit eten gaan, wat cultuur meepikken of gezellig winkelen
bij lokale handelaars, het kan allemaal op wandelafstand van je nieuwe
woonst. Ga zalig niets doen in het nieuwe buurtpark naast je voordeur en
eender wanneer je wil, lonkt het bruisende centrum aan de overkant. Van je
eigen terras naar een terrasje in het centrum, het is slechts een kleine stap.
Als nieuwe bewoner van MOLENKANT, zal je je hier niet vervelen.

RESIDENTIE MOLENSTAART VERWELKOMT
HAAR BEWONERS!
De allereerste bewoners van MOLENKANT namen eind 2016 hun intrek in
hun nieuwe woonst. En binnenkort is het ook voor jou zover! De eerste
bewoners van residentie Molenstaart verhuizen in september. DC
Belgium stuurt je weldra een brief met de opleveringsdatum. Bieke Mouws
van aannemer Ibens zal je daarna contacteren om een afspraak vast te
leggen. Een spannend moment om het eindresultaat van de gekozen
afwerking te bewonderen. Het hele DC Belgium team wenst je alvast een
vlotte verhuis toe!

GRATIS PROXIMUS VOOR ELKE BEWONER
Wist je dat je als bewoner van MOLENKANT van 6 maanden gratis Proximus
kan genieten? Dankzij DC Belgium proﬁteer je de eerste 6 maanden van een
gratis Flex Pack van Proximus met internet, digitale televisie en vaste lijn.
Ook de installatie en activering zijn volledig gratis. Het aanbod houdt geen
enkele verplichting voor jou in. Een tof cadeau, niet? Heb je interesse in dit
aanbod? Klik hier of geef een seintje aan Bieke Mouws. Zij zal je gegevens
doorgeven aan Proximus. Je mag daarna een telefoontje van Proximus
verwachten.
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