Binnenkort te koop: Residentie
HAUWGEM

Oudegemse Baan 124,
9200 Oudegem

Op een centrale maar rustige ligging, vindt u het project “Hauwgem”.
Welkom in het rustgevende Oudegem
Hauwgem wordt een oogstrelend project in de gemeente Oudegem, die zich kenmerkt door de nabijheid van prachtige
wandel- en fietsroutes waar vooral een gevoel van rust gecreëerd wordt. Jaarlijks wordt er ‘Haagem Kermis’ georganiseerd
met tal van activiteiten waaronder de fameuze Reuzenstoet.
Het project dat het verschil maakt
Residentie Hauwgem telt in totaal 18 hoog kwalitatief afgewerkte appartementen. Samen met het architectenteam werd over
zowel de energetische prestaties als de materiaalkeuzes grondig nagedacht. Dat resulteert in een totaalconcept waar
woonkwaliteit zijn tijd vooruit is. Ook over het afvalbeheersysteem werd gezocht naar een unieke oplossing om elke bewoner
een maximaal niveau van hygiëne aan een minimale inspanning te bieden.
Uw vrijheid en mobiliteit zijn goud waard!
Bij de realisatie en ruimtelijke indeling hebben de betrokken teams op voorhand nagedacht om ruimte en gevoel van vrijheid
te maximaliseren, zowel van binnenuit als van buitenaf. Elk appartement creëert door haar ruime terrassen de grote
glaspartijen een grote en juiste lichtinval. De locatie zorgt voor gemakkelijke en hoge mate van mobiliteitsoplossingen.
Residentie Hauwgem is bovendien helemaal onderkelderd en voorziet in 20 ondergrondse parkeerplaatsen en voldoende
bergingen.
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Binnenkort te koop: Residentie
HAUWGEM
Kenmerken
ALGEMEEN
Adres:

INDELING
Oudegemse Baan 124,
9200 Oudegem

Verdiepingen:

3

Facades:

4

Staat:

nieuwbo uw pro ject

WETTELIJKE INFO
Stedenbouwkundige vergunningen:

Niet meegedeeld

Dagvaarding en herstelvordering:

Niet meegedeeld

Voorkooprecht:

Niet meegedeeld

Verkavelingsvergunning:

Niet meegedeeld

Overstromingsgevoelig gebied:

Niet meegedeeld

Beschermd erfgoed :

Nee

Geïnventariseerd erfgoed :

Nee
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