Frans Huonplein 4/6 bus 6, 3320 Hoeg aarden -

€240.000,-

Penthouse te Hoegaarden
LANCERING FASE 1!
“De Mouterij” is het sluitstuk in een uitzonderlijk woonproject op de terreinen van de voormalig e vierkantshoeve
en brouwerij van de familie Loriers.
De residentie bestaat uit 33 luxueuze appartementen met verschillende typolog ieën; van ruime 1slaapkamerappartementen tot villa-appartementen met 3 slaapkamers. Alle appartementen hebben ruime
‘leefterrassen’ en de g elijkvloerse appartementen beschikken over een privatieve tuin.
Het g ebouw is opg evat als 5 aaneeng esloten volumes met elk hun eig en ing ang en een onderg rondse verdieping
met
50 parkeerplaatsen, een ruime afg esloten fietsenstalling , privatieve kelders en de nodig e technische lokalen
De appartementen zijn zéér energ iezuinig . Met een E-peil < 20 zijn ze voorzien van zonnepanelen,
vloerverwarming , individuele lucht-water warmtepompen (eveneens mog elijk om uit te breiden met actieve
koeling ),...
Kortom, klaar voor de toekomt! Bovendien g eniet u als koper ook van een korting op de onroerende voorheffing
voor de eerste 5 jaar. Een mooie meevaller!
Het project situeert zich in een nieuw aang eleg d binneng ebied, g eleg en aan het Frans Huonplein, ten noordwesten

van het centrum van Hoeg aarden.
De lig g ing en bereikbaarheid van het project zijn ideaal: in een rustig e, landelijke uitloper van het dorpscentrum,
maar toch vlakbij de autosnelweg E40 (Brussel-Luik). Het centrum van Hoeg aarden lig t op wandelafstand en het
centrum van Tienen - met treinstation- op fietsafstand. Het aanbod van het openbaar vervoer bestaat uit
verschillende buslijnen die de omlig g ende reg io bedienen.
Meer informatie? Contacteer ons via 0 491 90 99 90 of via nieuwbouw@ living -stone.be

Details
Algemene gegevens
Besc h ikb aar van af
S taat
Beb o u wd e o p p ervlakte

Indeling
bij oplevering
nieuw
84.5 m ²

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

Aan tal b ad kamers

1

Aan tal slaap kamers

2

O p p ervlakte terras 1

7 m²

Algemene inlichtingen
woongebied
Nee
Ja
Nee
Ja
Niet overstrom ingsgevoelig

EPC

In aanvraag

Elektric iteitskeu rin g

ja, conform

Fotogalerij

Uw contactpersoon

S ofie Van Dooren
0491 909 990
sofie@ living-st one.be

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.

