Staatsbaan 104/106, 3210 Lubbeek -

Prijs vanaf €203.168,-

Residentie Hermina
P rijzen INCLUSIEF autostaanplaats + aparte fietsenstalling
P rijzen EXCLUSIEF BTW, reg istratierechten en nutsvoorziening en.
Wonen of investeren in Lubbeek?
Residentie Hermina biedt u met 28 energ iezuinig e (E<30 ) appartementen heel wat mog elijkheden!
Het project huisvest lichtrijke appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers en ruime leefterrassen.
Aan de achterzijde is er eveneens een uitnodig ende, g emeenschappelijke g roene zone voorzien.
P arkeren doet u in de onderg rondse g arag e. De aankoop van een kelderberg ing is optioneel.
Het energ iezuinig karakter van de appartementen zorg t ervoor dat uw woning volledig ‘futureproof’ is naar
energ ienormen toe. Er zijn zonnepanelen voorzien, standaard vloerverwarming , een zeer g oede akoestische en
thermische isolatie,…
Inbeg repen in de prijzen zijn eveneens de budg etten voor keuken, sanitair, vloeren, binnendeuren,…
U maakt uw eig en keuzes in afwerking op basis van deze budg etten en de keuzeleveranciers van de bouwheer.
Bovendien zijn deze appartementen verkeerstechnisch g oed g eleg en op de as Leuven – Diest. Met openbaar vervoer
aan de deur en winkels in de nabije omg eving !
Interesse in deze woong eleg enheden? Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak via 0 491

90 99 90 of via nieuwbouw@ living -stone.be

Details
Algemene gegevens
Besc h ikb aar van af
S taat

Algemene inlichtingen
bij oplevering
nieuw

Ruimtelijke ordening
Bestemmin g
Dagvaard in g
Bo u wvergu n n in g
Vo o rko o p rec h t
Verkavelin gsvergu n n in g
Waterto ets

woongebied
Nee
Ja
Nee
Ja
Niet overstrom ingsgevoelig

EPC

In aanvraag

Elektric iteitskeu rin g

In aanvraag

Fotogalerij

Contacteer ons

Info?
Living Sto ne nieuwbo uw Team
nieuwbouw@ living-st one.be
0 491 90 99 80

Wens je te weten wat uw huidige eigendo m waard is?
Neem co ntact o p met o ns via info@ living-st one.be o f bel 0 491
90 5 90 1.

