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ONTDEK ONS CONCEPT

3 STIJLEN
ELK STIJLENPAKKET BESTAAT UIT:

• een sfeervolle keuken 

• een bijpassende badkamer

• een karakteristieke vloer

BETAALBAAR WONEN
• een mooi uitgewerkt 

totaalpakket 

• een scherpe prijs

• een vast budget  

KWALITEIT
Keramische vloertegels

Vloerverwarming

Glazen binnendeur

Volledig ingerichte keuken

• inductievuur

• combi oven

• koelkast met 3 vriesladen

• vaatwasser

• dampkap

• onderkasten en 2 

kolomkasten

Volledig ingerichte badkamer

• betegelde inloopdouche 

met glazen scherm

• rainshower combi

• badkamermeubel met 

wastafel, kraan en spiegel

• handdoekradiator

PROJECT PARK DEN BLIJK
Stijlvolle architectuur in een groene en rustige omgeving vlak 
bij het centrum. Alle 27 appartementen met 1 of 2 slaapkamers 
hebben een terras en/of tuin. Er is een ondergrondse parking 
met 27 staanplaatsen en extra bergingen. 
Prijzen vanaf € 149.500.

DE LIGGING
Park Den Blijk ligt op de hoek van de Boomsesteenweg en de A. 

Van Landeghemstraat, met een prachtig uitzicht op de groene 

oase van het achterliggende park. 

Het centrum met winkels, horeca, banken, scholen, cultuur, station 

en wekelijkse markt ligt op amper 400 m.

WILLEBROEK
Willebroek is uitstekend bereikbaar dankzij de centrale ligging 

langs de A12 tussen Antwerpen en Brussel, ideaal voor woon-werk 

verkeer. Daarnaast is deze middelgrote en levendige gemeente 

ook zeer aantrekkelijk omwille van de vele natuurgebieden en 

waterlopen in de omgeving.

ONZE 3 STIJLEN

WIJ MAKEN HET U GRAAG GEMAKKELIJK.
KIES ÉÉN VAN ONZE DRIE STIJLEN, 
WIJ DOEN DE REST EN U BLIJFT BINNEN 
UW BUDGET.  EASY!

ANTWERPEN

BRUSSEL

Dit is een niet-contractueel document, meubels in de woonkamer en buitenaanleg zijn indicatief.



KLASSIEK 
LANDELIJKE

STIJL

STIJLVOLLE KEUKEN 
• magnoliawitte kasten met 

verticaal lijstwerk

• onderhoudsvriendelijk 

werkblad met 

natuursteenprint

• ingebouwde wijnrekjes 

• handgemaakte 

geglazuurde wandtegels

BADKAMER
• meubel met verticaal 

lijstwerk

• porseleinen wastafel 

• grote spiegel  

KERAMISCHE TEGELS 
met natuursteenallure 

in keuken, woonkamer, 

badkamer en hal

planktegels met een warme 

houtlook in de slaapkamer

GEZELLIGE KEUKEN 
• lichte kasten met brede 

handgrepen

• onderhoudsvriendelijk 

werkblad met houtprint

• 2 open schappen 

• spatwand in karakteristieke 

metrotegels 

BADKAMER 
• ronde porseleinen wastafel 

• zwevende kast met houtprint 

werkblad 

• ronde spiegel

KERAMISCHE PLANKTEGELS 

voor een perfecte houtlook

TIJDLOZE KEUKEN 
• greeploze witte kasten

• werkblad en spatwand in 

trendy grijze composiet

• onderbouw spoeltafel 

• moderne kraan

BADKAMER
• strak badkamermeubel 

• kunstmarmeren wastafel 

• grote spiegel   

GROTE LICHTE 
BETONTEGELS 
als één geheel in alle kamers 

HEDENDAAGSE STIJL 
MET EEN VLEUGJE 
SCANDINAVIË

 STRAKKE
MODERNE

STIJL 


