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Deze foto’s zijn illustratief en geven een idee van een mogelijke inrichting van een appartement.

Alle appartementen bieden een maximale 
gebruikskwaliteit voor de inwoners. In elke fase 
van het ontwerp werd rekening gehouden met 
de optimale lichtinval, de juiste oppervlakte 
voor elke ruimte alsook een goede oriëntatie. 

Zoals steeds het geval is bij Komito Group, werd 
gekozen voor een zeer kwalitatieve afwerking 
met kostbare materialen die beantwoorden 
aan de meest strenge normen voor geluids- en 
thermische isolatie. 

Overal in de leefruimten werd gekozen voor 
parketvloeren die het voordeel bieden bij te 
dragen tot een warme natuurlijke sfeer. 

In alle appartementen werd vloerverwarming 
voorzien en bestaat de mogelijkheid om 
via een systeem van domotica het verbruik 
volledig te personaliseren en optimaliseren. 

De keuken werd geïntegreerd in het 
woongedeelte en bevat alle apparaten die 
nodig zijn om van een leuk culinair moment te 
genieten.

De meeste appartementen beschikken over 
ruime terrassen en op het bijgevoegde plan 
kun je de precieze oppervlaktes van de 
verschillende ruimtes in detail bekijken.

VERSIE 1.1 van 22.08.2018
Deze versie vervangt alle voorgaande versies in omloop.

Oppervlakte: 90 m2

Terras: 16 m2

Verdieping: 0
Locatie: Blok C
Start bouwfase:  Januari 2020
Garage en berging: Optioneel C0.1



1. Deze plattegrond kan eventueel nog worden aangepast naargelang de realisatiewensen. 2. De oppervlaktes en afmetingen, alsook de uitrusting, het meubilair 
en de keuken zijn louter illustratief en niet-contractueel. In het lastenboek kan men een detailoverzicht vinden van de afwerking per appartement. 3. De posities, 
aantallen en afmetingen van de radiatoren zijn niet weergegeven en worden bepaald door de installateur.
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VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

ZIJGEVEL LINKS

ZIJGEVEL RECHTS

��

LEGENDE:
     ·   keuken, sanitair en meubilair zijn uitsluitend illustratief
     ·   alle maten zijn richtgevend en kunnen wijzigen na definitieve opmerkingen
     ·   de beschrijving in het lastenboek heeft steeds voorrang op de plannen
     ·   noodzakelijke aanpassingen zijn steeds mogelijk om technische, architectonische en/of constructieve redenen
     ·   inrichting naar keuze van koper of zoals beschreven in lastenboek
     ·   de plannen mogen niet gekopieerd worden en blijven het intellectuele eigendom van de ontwerper
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Devlemincklaan - Brusselsesteenweg, Halle

APPARTEMENT C0.1

NIVO 0
2 slaapkamers
bruto opp. appartement 89,9 m²
opp. terras 15,8 m²
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Parking en berging


