Welkom
in uw woonoase

Persoonlijk paradijs

Thuiskomen
in uw stijlvolle appartement
12 hoogwaardige nieuwbouwapartementen met terras.

Uw thuis in vredig Putte

Op zoek naar uw eigen plekje? Maak kennis

In de landelijke omgeving rond Bremheyde

met Bremheyde: twaalf volledig uitgeruste

komt u op adem. Liever stoom afblazen onder

nieuwbouwappartementen in het pittoreske

de mensen? Het centrum en de gemeente-

Grasheide. Kies voor uw oase van comfort,

school liggen op een steenworp. En vanop de

met ruime terrassen en privéparkeerplaats.

nabijgelegen R6 rijdt u zo de E19 op.

Piekfijn wonen in een
modern wooncomplex

Resideren

Flexibel met oog voor detail
U kiest zelf welk appartement u het beste
past in Bremheyde:
• met 1 of 2 slaapkamers
• met 1 of 2 badkamers

in een stijlvol appartement

• op het gelijkvloers met tuin of op een van
de hogere etages
Parkeren gaat vlot dankzij de 13 privéplaat-

Onze bouwpartners

Tot in de puntjes áf

sen in de ondergrondse parkeergarage mét

U komt terecht in een architecturale parel. Met knap contrast tussen de groengrijze

extra (fiets-)bergruimtes.

parementsteen, de witte gevelbekleding en dito aluminium schrijnwerk. Door de optimale
oriëntatie op de oost-westas geniet u in de meeste ruimtes van ochtend- of avondzon.

Relaxen

in de tuin of op uw terras

Ga zitten … ontspan u

Professionele begeleiding

Wie gaat voor een appartement op de begane grond loopt zo zijn

Onze koperbegeleidster Mieke Mertens staat

gazon op. De tuinen zijn groene hotspots voor plantenfans. Geen

u persoonlijk bij tijdens het bouwproces. Zij

groene vingers? Kies dan voor het gemak van een knap terras waar

wijst u op uw beste opties, zowel op tech-

u dineert, leest, ontspant, …

nisch als op interieurvlak. Ze houdt ook de
follow-up van het bouwproces stevig in handen. En bezorgt u regelmatig een update.
U raadpleegt trouwens zelf 24/7 uw digitale
bouwdossier en krijgt tweemaandelijks onze
nieuwsbrief.

Koperbegeleidster
Mieke Mertens

Info en verkoop
Albertkanaalstraat 27 A I 2560 Nijlen
Dorpsstraat 34/1 I 2590 Berlaar
T 0473 33 33 39 I www.wijns.be
johan@wijns.be

LIgging project
Meester Van der Borghtstraat 81-83 I 2580 Putte

www.bremheyde.be

Een project van
DCA Woonprojecten
Lilsedijk 50 I 2340 Beerse
T 014 62 22 11 I www.dca.be
info@dca.be

