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DUFFEL
Duffel is een heerlijk groene en bijzonder goed gelegen plaats 
om te wonen.

Midden in het kloppend hart van deze levendige gemeente 
ligt de rustige Nieuwstraat. Vlak achter de hoek begint 
het winkelcentrum met de Kerkstraat en de verkeersluwe 
Kiliaanstraat.

Gemeentehuis, scholen, station, supermarkten, winkels, banken, 
kappers, apothekers, dokters, ziekenhuizen, horeca, zwembad en 
alles wat een mens nog meer nodig heeft ligt op minder dan 
500 m. 

Via het mooi aangelegde Kerkplein wandel je op 5 minuten 
tot aan het Gemeentepark waar het heerlijk vertoeven is. En 
naast het park liggen de Netedijken al, de ideale start voor vele 
prachtige fiets- en wandeltochten.

LIGGING
Op 5 km van de E19, 8 
km van Lier, 10 km van 
Mechelen en 20 km van 
Antwerpen kan je wel 
zeggen dat Duffel bijzonder 
goed gelegen en vlot 
bereikbaar is. 
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U DROOMT 
EN WIJ 
CREËREN!

Binnen ons UpperStreet concept creëert u uw eigen 
droomwoning, of beter gezegd, u droomt en wij creëren!

UpperStreet projecten onderscheiden zich door hun aantrekkelijke 
locatie, stijlvolle architectuur en kwalitatieve afwerking.

Wij staan garant voor een kwalitatieve basis:
een open keuken met mooie toestellen, badkamer met bad en/of 
douche, comfortabele vloerverwarming, grote schuiframen voor veel 
lichtinval, mooie terrassen met glazen balustrade, domotica pakket 
voor een optimaal en efficiënt energiebeheer

Maar u ontwerpt mee:
de keuken van uw dromen, de badkamer die helemaal bij uw stijl 
past en de vloer die de sfeer compleet maakt.

Creëer zelf de ideale mix die van uw appartement een echte thuis 
maakt. 

Onze partners bieden u een waaier aan afwerkingsmogelijkheden 
en materialen. 
Wij begeleiden u persoonlijk stapsgewijs door het hele proces, van 
de aankoop, over de afwerking tot de oplevering. 

Project Duffel Nieuwstraat is een stijlvol, modern gebouw van
17 appartementen met 1 en 2 slaapkamers. 
Elk appartement heeft grote ramen tot op de grond, een eigen 
terras met glazen balustrade voor een riant en open zicht, of een 
aangename tuin.

1 slaapkamer appartement vanaf € 189.000
2 slaapkamer appartement vanaf € 225.000

Modern en energiezuinig gebouw in het centrum

 Ruime keuze uit een fijne mix: 
• gelijkvloerse appartementen met een grote privé-tuin 
• gezellig knusse hoekappartementen met veel lichtinval
• mooie dakappartementen met ruime terrassen 

Er zijn 2 liften in het gebouw die reiken tot in de ondergrondse 
verdieping met: 
• parking
• fietsenstalling 
• bergingen 

Van auto tot slaapkamer zonder trappen!
Prijzen zijn excl. BTW, registratie en notariskosten

Vanaf 2021 moet elke nieuwe woning verplicht Bijna Energie 
Neutraal (BEN) zijn. Wie vandaag al BEN bouwt loopt vooruit op de 
nieuwe norm en verhoogt zo aanzienlijk de waarde van zijn woning.
Dankzij een combinatie van gespecialiseerde bouwtechnieken 
en het gebruik van hernieuwbare energie halen wij een E-peil 
lager of gelijk aan E30. Een slimme keuze want u krijgt meer en 
betaalt een pak minder!

Bespaar tot 85 % op uw energiefactuur: 
• extra laag energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling 

en warm water dankzij o.a. optimale isolatie
• volg uw reële, individuele verbruik met een eigen domotica 

systeem en betaal geen cent te veel
Verklein uw ecologische voetafdruk:
• de energie komt grotendeels uit hernieuwbare 

energiebronnen zoals een warmtepomp en zonnepanelen
• geen verbruik van dure fossiele brandstoffen
• aangenaam en comfortabel binnenklimaat dankzij duurzame, 

natuurlijke en klimaatneutrale bouwmaterialen

Bespaar 50 % op uw onroerende voorheffing gedurende 5 jaar. Vraag 
naar het extra voordelige BEN-krediet bij uw bank. BEN-woningen zijn 
meer waard op de verkoop- en verhuurmarkt. Een prima investering! 

STIJLVOL WONEN
IN HARTJE DUFFEL

BIJNA ENERGIE NEUTRAAL:
GENIET VAN DE VELE
VOORDELEN EN BESPAAR!


