
Te koop
Kuurne

Adres: Harelbeeksestraat 9 0.1 | 8520 Kuurne

Luxueus gelijkvloers appartement met tuin

D8500-20162

€ 350.000



Binnenkort jouw nieuwe
thuis?

Beschrijving
Deze prachtige en kleinschalige nieuwbouwresidentie naar de hand van Architect Berkein
werd getekend met bijzonder veel aandacht voor wooncomfort en ruimtebeleving. 

Het gelijkvloerse appartement 0.1 biedt maar liefst 131m² bewoonbare oppervlakte en werd
ingedeeld als volgt:

- Stijlvolle en brede inkom (gang van 1m30 breed, rolstoelvriendelijk) 
- Grote en lichtrijke leefruimte met open keuken 
- Optimaal contact met de tuin dankzij de grote glaspartijen. 
- Badkamer voorzien van toilet, ligbad, inloopdouche en dubbele lavabo
- Ruime wasplaats/berging 
- Het slaapgedeelte bestaat uit twee comfortabele kamers, waarvan 1 met ensuite dressing.
Hierdoor zijn er 3 slaapkamers mogelijk, indien gewenst.

Voor de liefhebber met groene vingers is er ook een aangename tuin met groot terras in
natuursteen.

Garage en autostaanplaats verplicht aan te kopen.

Extra troeven:
- Prachtige kwalitatieve en duurzame materialen
- Knappe afwerking en leuke architectonische elementen
- Conforme elektriciteit

Breng digitaal alvast een eerste bezoek via de virtuele tour! Veel kijkplezier!

Steeds het
recentste

aanbod in je
mailbox?
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Details
Aantal slaapkamers: 2

Bewoonbare oppervlakte: 131 m²

Energie: E65 (123.45 kWh/m²) UC 34023-G-
2012/0030/EP14854/A001/D01/SD001

Bouwjaar: 2014
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Adres: Harelbeeksestraat 9 0.1 | 8520 Kuurne

Bijkomende informatie
Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: In aanvraag

Stedenbouwkundige bestemming: Woongebied

Handhaving: In aanvraag

Voorkooprecht: In aanvraag

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: In aanvraag
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Wens je een bezoek of heb je
bijkomende vragen, aarzel dan 
niet en neem contact met ons op.

Katrijn Obyn
0474 49 45 56
katrijn.obyn@dewaele.com

 
Dewaele Kortrijk  |  Doorniksestraat 22 Kortrijk  |  kortrijk@dewaele.com |  BIV 503 903
(*)NV Dewaele Vastgoed met Advies, Ambachtenstraat 33 , 8870 Izegem, KBO: BE 0679.481.337, RPR Gent afdeling Kortrijk

Informatie werd ons door de eigenaar overgemaakt en is louter richtinggevend en verbindt partijen geenszins.

Ontdek 
méér dan

1.500 
panden op
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