Stadsomvaart 80 | 3500 Hasselt

Nieuwbouwproject
gerealiseerd door

VOORWOORD
Residentie Strael ‘Wonen aan het park’, op een steenworp van enerzijds het bruisende stadscentrum,
het Stadspark en het Villerspark waar het heerlijk genieten is van het groen én anderzijds vlak aan de
kleine ring. Een TOP locatie waarbij alle faciliteiten zich op wandelafstand bevinden.
15 nieuwbouwappartementen met een woonoppervlakte van 82 tot 165 m², 2 slaapkamers, ondergrondse
parking en een beveiligde fietsenberging.
We presenteren hier een kleinschalig project, uitgewerkt in een strakke hedendaagse architectuur. Zodra
je het gebouw binnenkomt, zal de bijzondere inkomhal in het oog springen door zijn unieke luchtige sfeer.
Dit lichtrijke karakter wordt doorgetrokken in alle appartementen dankzij de vele en grote glaspartijen.
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Inrichting
Verkoop
A. VERELST Development

Naast de ideale ligging hebben we zeker en vast ook oog voor kwaliteit en energiezuinigheid. De
appartementen zijn tot in het detail uitgewerkt en worden met de grootste vakkundigheid en passie
afgewerkt.

Aantal slaapkamers

Wil je meer weten over het ontstaan van Elegant Wonen, neem dan een kijkje op pagina 4 waar we onze

Beschikt over een ruim afgewerkt terras.

Architect aan het woord’ laten.

‘

A. Verelst -Team
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Delhaize

Als architectenbureau hebben we ervoor gekozen om voor dit project te starten van het concept verticaliteit.
De verticaliteit kunnen we ook terugvinden in de opdeling van de gevel. De voorgeven hebben we opgedeeld
in 4 delen, verwijzend naar de vier af te breken woonhuizen. Op die manier sluiten we ook naadloos aan op
de linkerbuur aan de bovenzijde en geeft de opdeling tevens een interessante ritmiek aan de gevel.

LOCATIE

De appartementen zijn maximaal geschakeld rondom een patio, met centraal gelegen een glazen lift die als
eyecatcher dient van dit project. De patio is het hart van het project waarrond alle beweging en activiteit
plaatsvindt en geeft tevens de mogelijkheid om de voorliggende appartementen toch de kwaliteiten van een
doorzonappartement te bieden.

Winkelcentrum op wandelafstand.

Alle terrassen zijn gelegen aan de zuidzijde van het project waardoor we het belevingsaspect en de
bruikbaarheid van deze buitenruimtes maximaliseren. De terrassen van de gelijkvloersappartementen
bevinden zich in de tuinzone waardoor we ook hier de bruikbaarheid maximaliseren.

Hasselt | Stadsomvaart 80

Buurtwinkels om de hoek.

Ruim aanbod openbaar vervoer in nabije omgeving.

Vlotte verbinding naar Sint-Truiden, Genk, Maastricht, Antwerpen, ...

We hebben in het project ruimschoots aandacht besteed aan groen, de daken worden afgewerkt als
groendaken en in de tuinzone werken we met lage beplanting en enkele bomen.
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* alle meubels, toestellen en afmetingen zijn louter illustratief
* structurele en/of technische studies of bijkomende voorwaarden
opgelegd in de omgevingsvergunning kunnen aanleiding geven
tot wijziging van het plan
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Opp. appartement 114,16 m2 | Opp. terras 31,20 m2
Opp. appartement 110,80 m2 | Opp. terras 30,60 m2
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Opp. appartement 98,37 m2 | Opp. terras 12,52 m2
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Opp. appartement 103,89 m2 | Opp. terras 12,31 m2
2 slaapkamers
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Opp. appartement 82,21 m2 | Opp. terras 12,30 m2
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Opp. appartement 98,37 m2 | Opp. terras 12,52 m2
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Opp. appartement 98,37 m2 | Opp. terras 12,52 m2
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Opp. appartement 103,89 m2 | Opp. terras 12,31 m2
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Opp. appartement 82,21 m2 | Opp. terras 12,30 m2
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Opp. appartement 98,37 m2 | Opp. terras 12,52 m2
2 slaapkamers
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Opp. appartement 103,89 m2 | Opp. terras 12,31 m2
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Opp. appartement 82,21 m2 | Opp. terras 12,30 m2
2 slaapkamers
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Appartement
Opp. appartement 165,03 m2 | Opp. terras 23,97 m2
2 slaapkamers

Ondergrondse
Parking
Met de fiets verplaats je je snel en makkelijk in
Hasselt centrum.
Res. Strael wordt voorzien van:
•

Een beveiligde ondergrondse fietsenstalling

•

Een overdekte stalling aan de inkomhal

•

Een grote lift zodat je je fiets, indien gewenst,
mee kan nemen naar jouw appartement.

Zo staat jouw stalen ros steeds beschut en is hij
beschermd tegen alle weersomstandigheden.

ONDERGRONDSE PARKING & BERGING

P

Duurzame afwerking

Less is more

Ook voor de materiaalkeuze geldt het spreekwoord
“less is more”. Om het project als een geheel te kunnen
benadrukken wordt er gekozen voor een minimum
aan diverse materialen, tevens met de nadruk op
duurzaamheid, kwaliteit en zeer onderhoudsvriendelijk.
Zo worden de meeste platte daken bedekt met een
extensieve groenbegroeiing, hetgeen zowel ecologisch als
esthetisch verantwoord is.

Waarom een groendak?
•
•
•
•

Milieu vriendelijke isolatie
Waterbeheersing
Biodiversiteit
Bescherming van de dakbedekking

Voor alle informatie omtrent de materiaalkeuze,
technische installaties, sanitair en afwerking verwijzen
we je graag verder naar het lastenboek van dit project.
Je kan dit steeds terugvinden op onze website of je mag
een mailtje sturen naar Bert Vanbrabant (Sales) op het
e-mailadres bert@av-development.be.

A. Verelst Development,
reeds 8 jaar een ambitieus bouw- en vastgoedbedrijf. Samen met ons continu groeiend en hecht team zorgen
wij ervoor dat exclusief wonen voor iedereen mogelijk is.
Mensgericht
“De mens” staat centraal,
dit telt voor zowel onze
klanten alsook onze
werknemers.

Ambitie

Bert Vanbrabant | Sales

We willen met de nieuwste
(bouw)technieken,
hedendaagse architectuur
en stedenbouwkundige
concepten het verschil
maken.

+32 470 36 14 10

Uniek in de markt: all-in-prijs
Of het nu gaat om een appartement of een woning, elk project wordt met de grootste zorg van A tot Z opgevolgd.
Dat zorgt niet alleen voor een prachtig eindresultaat, maar ook voor een zorgeloos bouwtraject. Bovendien
werken wij steeds met een all-in-prijs, dat is uniek in de vastgoedmarkt. Zo komt je niet voor onverwachte
kosten te staan en wordt vertrouwen echt de kernwaarde van onze samenwerking.
Gedurfde architecturale concepten, ook in Ibiza
Op dit moment ontwikkelen wij meer dan 1.000 eenheden waaronder enkele Retail projecten van 10.000
m2. Ons portfolio kenmerkt zich door een optimale combinatie van hedendaagse, gedurfde architectuur met
authenticiteit en historisch waardevolle elementen. Zo ontwikkelen we stedenbouwkundige concepten die
atypisch zijn en daarbij verleggen we voortdurend grenzen. We doen dit zowel letterlijk als figuurlijk, zo bouwen
wij ondertussen ook architecturale hoogstandjes op Ibiza.

bert@av-development.be
Kwaliteit

Wil je graag een afspraak of heb je nog bijkomende
vragen?
Aarzel niet om ons te contacteren. Wij ontvangen
je graag bij ons op kantoor om het project tot in
de puntjes toe te lichten.

info@av-development.be
Tel: 011 96 54 09
av-development.be

De aankoop van een
onroerend goed heeft een
grote impact op de koper.
Kwaliteitszorg staat bij ons
centraal.

Integriteit
‘Een afspraak is een
afspraak!’ Dit principe
primeert altijd.
Eenvoudige en duidelijke
overeenkomsten zijn de
basis voor alles.

“Voor elk van onze klanten is de aankoop van een woning een grote investering en een levensbelangrijke
beslissing. Ik zie het dan ook als onze taak om ervoor te zorgen dat onze klanten, zowel tijdens het
bouwproces als erna, duidelijk ervaren dat wij enkel voor topkwaliteit kiezen en elk project ter harte
nemen”.
“Huizen of appartementen bouwen is voor ons veel meer dan enkel de stenen op elkaar zetten. Wij
bouwen een echte thuis en houden hierbij rekening met technologische vernieuwingen, de grote emotie
die het bouwen van een huis bij onze klant teweegbrengt, onze sociale en maatschappelijke waarden en de
ecologische afdruk die we achterlaten. Het geheel moet zorgen voor jarenlange ‘levens’-kwaliteit”.

Gingelom - Smis

Raptertingen - L’estrade

Boutersem - Geestelijkenhoek

Sint-Truiden - Griso

Brustem - Tomstr.

Nieuwerkerken - Boterberg

Wellen - Wellens Wonen

av-development.be

Geel - Maison Auguste

Sint-Truiden - Elegant Wonen

Genk - Emiel

