Centrumwonen in een rustige, groene omgeving

16 nieuwbouwappartementen · Oostrozebeke

Architect Tim Wielfaert :
Centraal gelegen tussen
Kortrijk, Waregem en Roeselare

“Mensen willen rust en comfort”

Over De Visscherie

•

Centrale ligging in Oostrozebeke

De Visscherie is een voormalig restaurant en feestzalencomplex

•

Residentieel wonen met zicht op groen: palend aan

in het centrum van Oostrozebeke. De locatie grenst aan een

het Visscherie-park

stukje openbaar groen: het befaamde Visscherie-park.

•

Kwaliteitsvolle, strakke en hedendaagse afwerking

Met dit project krijgt De Visscherie een nieuwe, waardevolle en

•

Winkels, horeca en faciliteiten op wandelafstand

duurzame bestemming.

•

Ook aantrekkelijk voor investeerders

Meer dan ooit willen mensen vandaag tot rust
komen in hun woning. Dat was voor ons een van de
belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerpen van
dit project. De strakke eigentijdse architectuur met
gevelafwerking in witgeverfde kalei zorgt voor een
stijlvolle uitstraling en past harmonieus in de groene
omgeving. De vele terrassen zijn bijzonder uitnodi-
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gend en versterken nog het gevoel van comfort.

Op een boogscheut van …
• centrumfuncties zoals banken,
supermarkten en 2 basisscholen:
verre verplaatsingen zijn onnodig

Koop uw appartement
in alle vertrouwen
Immex en KUB hebben intussen een stevige reputatie opgebouwd in de regio. Hun samenwerking en ervaring in verschillende

• de Leie en het kanaal Roeselare-Leie,
met fiets- en wandelpaden

projecten staan garant voor een solide opvolging en een kwali-

• in-en uitvalsvalswegen zoals de E17

u weet perfect wat u koopt!

tatieve aanpak. Transparantie zonder budgettaire verrassingen:

wielfaertarchitecten.be

• 16 nieuwbouwappartementen met ruime terrassen
• Volledig onderkelderde residentie met garages, een
gemeenschappelijke fietsenberging en gewone bergingen
• Extra bovengrondse parking: afgesloten voor extra veiligheid
• Gemeenschappelijke privétuin met vijver
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Inplantingsplan
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Deze visualisatie is niet bindend voor het defintieve ontwerp.

Gelijkvloers

Verdieping 1
APP 0.6

APP 0.1

83,50 m2 /

terras 50,00 m2

APP 1.1

86,50 m2 /

terras 20,50 m2

APP 0.2

77,50 m2 /

terras 32,50 m2

APP 1.2

85,00 m2 /

terras 16,50 m2

APP 0.3

78,00 m2 /

terras 27,00 m2

APP 1.3

78,50 m2 /

terras 26,50 m2

APP 0.4

82,00 m2 /

terras 15,50 m2

APP 1.4

82,00 m2 /

terras 15,50 m2

APP 0.5

97,00 m2 /

terras 94,00 m2

APP 1.5

131,50 m2 /

terras 91,50 m2

APP 0.6

104,50 m2 /

terras 30,64 m2 		
groenzone: 99 m²

APP 0.5

APP 1.5

LIFT

				

LIFT

APP 0.1

APP 0.2

APP 0.3

APP 1.1

APP 0.4

APP 1.2

LIFT

LIFT

De afgebeelde plannen kunnen afwijken van de definitieve plannen.

APP 1.3

APP 1.4

Verdieping 2

Groendak

APP 2.1

88,00 m2 /

terras 20,50 m2

APP 2.2

86,50 m2 /

terras 21,00 m2

APP 2.3

116,50 m2 /

terras 75,00 m2

De vele terrassen, zowel aan voor- als
achterzijde, zorgen voor licht en zon de
hele dag door.

LIFT

APP 2.3

APP 2.1

APP 2.2

LIFT

Deze visualisatie is niet bindend voor het defintieve ontwerp.

Comfortabel, rustig en stijlvol wonen in
een centrumomgeving, De Visscherie
heeft het allemaal.

Dakverdieping
Groendak

APP 3.1

61,50 m2 /

terras 11,00 m2

APP 3.2

120,00 m2 /

terras 9,00 m2

APP 3.2
APP 3.1
LIFT
2m lijn

Deze visualisatie is niet bindend voor het defintieve ontwerp.

2m lijn

Interesse?
CONTACTEER KUB
WWW.KUB.BE
056 90 51 30

CONTACTEER IMMEX

www.ab.be

WWW.IMMEX.BE
056 666 146
0475 28 61 46
LODE@IMMEX.BE

