
Rustig wonen in het centrum van Nieuwenhove

 Europalaan Nieuwenhove - Waregem

10 energiezuinige woningen 
 op aardwarmte ipv gas!



Een volwaardige  
eigen woning 

De tien woningen liggen mooi ingebed op het terrein in Nieuwenhove, 

waar ze volop profiteren van de zon in de individuele tuinen. Elke 

woning beschikt over een binnengarage of een carport. Boven de drie 

slaapkamers bevindt zich nog een nuttige zolderruimte. Er zijn 25 extra 

parkeerplaatsen voor bezoekers.
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Ondanks de straatnaam ‘Europa-

laan’ is Nieuwenhove een rustig 

gehucht op slechts 3 km van het 

centrum van Waregem en palend 

aan Deerlijk en Vichte. Er is een 

kleuter- en basisonderwijs en alle 

faciliteiten zijn aanwezig, zoals 

bakker, slager, apotheek, …
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 individuele tuin

 met garage of carport

 3 slaapkamers en nuttige zolder

 groene energie

 alle comfort

Zulte

V
ichte

Lokale handelszaken
in de buurt:
Boucherie De Roo
Bakkerij Berth
Molen Declercq
Apotheek Verhofstede



We hebben met veel plezier en overgave aan dit

project gewerkt. Het terrein is goed georiënteerd,

prima bereikbaar en straalt de nodige rust uit. Er is 

een zeker gevoel van ingetogenheid, wat de be-

woners van de verschillende woningen de nodige 

privacy garandeert.

De woningen zelf zijn sober qua architectuur maar 

heel stijlvol en eigentijds. Boven de slaapkamers is 

er een nuttige zolderruimte, die extra ruimte biedt. 

Op de site zijn ook 25 extra parkingplaatsen voor- 

zien, wat in deze tijden wel een luxe genoemd kan 

worden.

 "De site 'Marguerite' in Nieuwenhove 
ademt rust en kwaliteit uit."

Architect Tim Wielfaert

Deze visualisatie is niet bindend en kan afwijken van het defintieve ontwerp.
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Deze visualisatie is niet bindend en kan afwijken van het defintieve ontwerp.



⊲ GELIJKVLOERS

WONING 6 WONING 4 WONING 1WONING 5 WONING 2WONING 3

Woningen 1-6

⊲ VERDIEPING 1

Woningen 1-6

De afgebeelde plannen kunnen afwijken van de definitieve plannen. 

Grond- 
oppervlakte

Bewoonbare 
oppervlakte

WONING 1 303 m2 201 m2

WONING 2 225 m2 204 m2

WONING 3 296 m2 201 m2

Grond- 
oppervlakte

Bewoonbare 
oppervlakte

WONING 4 297 m2 201 m2

WONING 5 226 m2 204 m2

WONING 6 297 m2 201 m2



De hier ingetekende ruimtes zijn optioneel.

WONING 6 WONING 4 WONING 1WONING 5 WONING 2WONING 3

Woningen 1-6Woningen 1-6

⊲ VERDIEPING 2

Deze visualisatie is niet bindend en kan afwijken van het defintieve ontwerp.



Deze visualisatie is niet bindend en kan afwijken van het defintieve ontwerp.

Hier wonen is kiezen 
voor een klassieke, 
tijdloze stijl.

Deze visualisatie is niet bindend en kan afwijken van het defintieve ontwerp.



De afgebeelde plannen kunnen afwijken van de definitieve plannen. 

Woningen 1-6Woningen 7-10

WONING 7 WONING 8

WONING 9 WONING 10

WONING 7 WONING 8

WONING 9 WONING 10

WONING 7 WONING 8

WONING 9 WONING 10

⊲ GELIJKVLOERS ⊲ VERDIEPING 1 ⊲ VERDIEPING 2

Grond- 
oppervlakte

Bewoonbare 
oppervlakte

WONING 7 350 m2 203 m2

WONING 8 367 m2 201 m2

WONING 9 307 m2 203 m2

WONING 10 281 m2 201 m2
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Interesse? Contacteer ons:

Jouw toekomst is ons mooiste project

 Geen gas maar warmtepomp  

op geothermie

 Korting onroerende voorheffing  

mogelijk

 (Her)gebruik regenwater

 Slimme thermostaat

 Ventilatie met app-bediening

 Vloerverwarming

Ons duurzaam engagement:  
groene betaalbare energie in elke  -woning

Geothermie is de technologie om via een 

warmtepomp water naar dieper gelegen 

aardlagen te sturen (30 à 150m diep) en het 

daar warmte te laten opnemen voor gebruik 

in de woning (vloerverwarming en sanitair 

warm water).  

De voordelen van deze techniek zijn:

• geen dure gasfactuur

• eigentijdse duurzame verwarming

• passieve koeling in de zomer


