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14 APPARTEMENTEN
IN DE GEWAARDEERDE COTTAGE STIJL

om te wonen of investeren



Wie kent ze niet? De legendarische broers Aimé  

en André Van Thuyne zijn niet weg te denken uit 

de Waregemse geschiedenis. Ze waren vaak te zien 

in het straatbeeld: rond hun winkel, handelszaak, 

ateliers en eigendommen aan de Verhelststraat 

en Processiestraat. Residentie Aimé & André strekt 

zich dan ook uit op de voormalige terreinen van de 

sympathieke broers van Sanitair Van Thuyne.

KUB is intussen een vertrouwde naam in 
de regio. Denk maar aan het geslaagde 
project Jules & Jozef. Goed voor een pak 
ervaring, zodat u weet wat u koopt, in alle 
vertrouwen en transparantie. Geen ver-
rassingen op gebied van kwaliteit, timing 
en budget! Architect Tim Wielfaert staat 
opnieuw garant voor aantrekkelijke en 
betaalbare architectuur.

Over Aimé & André

Kopen in alle vertrouwen

Residentie Aimé & André heeft een unieke lig-

ging die uiterst centraal is en toch rustig. Alle 

diensten en faciliteiten die de stad te bieden 

heeft, zijn in de onmiddellijke omgeving voor-

handen, wat het extra aantrekkelijk maakt voor 

investeerders. 

WONEN OF INVESTEREN 
IN CENTRUM WAREGEM
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INTERESSANTE TROEVEN

• centrum Waregem
• ideale investering

• tuinen op gelijkvloers
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VERDIEPING 2

INRICHTING NAAR WENS

Qua afwerking van het interieur kan men 

nog alle kanten uit. Kopen op plan geeft 

de volledige vrijheid om nog te gaan 

‘schuiven’ met niet dragende muren. De 

afgebeelde plannen zijn fictief.
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App. 2.1 = 76m2 

terras = 11m2 
App. 2.2 = 84m2 

terras = 11m2 
App. 2.3 = 87m2 

terras = 15m2 
App. 2.4 = 82m2 

terras = 12m2 
App. 2.5 = 95m2 

terras = 8m2 



INTERESSE?

Contacteer KUB

  www.kub.be     0475 69 48 88    0470 86 87 77


