Stijlvol wonen in Ekeren
Residentiële appartementen met grote terrassen

bist 129 - Ekeren

Op zoek naar een thuis in het groene hart van Ekeren?
Goed nieuws: binnenkort ruimt het voormalige postgebouw
in De Bist plaats voor tien ruime appartementen. Mét
parkeergarage, zonnige terrassen en grote gemeenschappelijke tuin.

ruime terrassen

praktische keuken

ruime eetkamer

hoogwaardige materialen

Wij geven
uw droom vorm
Penthouse, gelijkvloerse of eerste verdieping?
In de Oude Post hebt u het voor het kiezen:
• 2 of 3 slaapkamers
• 1 of 2 badkamers
• enkele of dubbele parkeerplaats in de ondergrondse garage (18 plaatsen beschikbaar +
fietsenberging)
Elk appartement wordt uitgerust met vloerverwarming en in de badkamers is er daarnaast wandverwarming voor extra comfort. De leefruimte
en slaapkamers van alle wooneenheden worden
standaard bekleed met parket.

Begrensd door het mooie park Hof De Bist en op een
steenworp van Antwerpen. Ideaal voor wie van natuur
én bruisend stadsleven houdt. U rekent bovendien op
onze persoonlijke begeleiding, verfijnde afwerking en
stipte oplevering.

RUIME PENTHOUSES

STRAKKE ARCHITECTUUR

De Oude Post:
rustpunt in
het groen
Waar vroeger druk werd gesorteerd, heerst
nu stilte met vogelgetsjilp. Het strakke
kwalitatieve ontwerp van het gebouw sluit
hierop naadloos aan. Elk appartement krijgt
een zonovergoten terras en iedereen geniet
mee van de uitgestrekte tuin. Samen met onze
ervaren partners leveren wij u een perfect
afgewerkte, instapklare thuis af. Plus: vanuit
uw oase staat u in een wip in Antwerpen.

GROTE RAAMPARTIJEN

ZONNIGE TERRASSEN

AANGELEGDE TUIN

Voor de inrichting van uw woning staan wij u bij met
raad en daad. Weet u niet waar te beginnen? Laat u
helpen door onze koperbegeleidster, een interieurarchitecte die het plan op haar duimpje kent. En
onze partners aanstuurt tot alles áf is. Onze partners
zijn ervaren bouwspecialisten: keukeninstallateur
Augustijns, vloerenbedrijf Torfs, badkamerexpert
Schrauwen en deurendeskundige Nordex.

badkamer

zonneterrassen

prachtige afwerking

Genieten van een
hoogwaardige
afwerking
Door de grote glaspartijen vindt het licht
moeiteloos zijn weg naar elke kamer. Zo lijken de
royale ruimtes nóg groter en luchtiger. De ideale
basis voor fijn kleur-, lijn- en vormenspel, en dus
voor uw warme en luxueuze thuis.
Het oude postgebouw wordt in augustus 2016
afgebroken en vanaf dan verrijst de nieuwe ‘Oude
Post’ er. De oplevering staat – zonder weerhinder
– gepland voor eind 2017. Droomt u nu al van uw
plekje in dit knappe gebouw?
Neem dan snel contact op!

adres bist 129 - 2180 Ekeren
site www.deoudepost.be
Voor info en verkoop
depost@deboerenpartners.be
www.deboerenpartners.be
T 03 653 01 01
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