AG VESPA VERKOOPT PROJECT MADELEINE:
nog 2 energiezuinige nieuwbouwwoningen
Confortalei 66 - 68 | 2100 Deurne
Op de plaats waar vroeger een industriële bakkerij was, bouwde AG VESPA het project Madeleine. Aan
de Confortalei bestaat Madeleine uit 4 energiezuinige woningen en de doorgang naar de ondergrondse
parking met 30 autostaanplaatsen. Aan de Du Montstraat bestaat Madeleine uit het kinderdagverblijf
Koekendoos en 7 passiefwoningen. Het hele project is ontworpen door BULK architecten.
Nog 2 energiezuinige nieuwbouwwoningen te koop
• 164 tot 168 m²
• 3 slaapkamers
• 75 tot 80 m² tuin
• Minimum Biedingprijs: 235.000 euro (exclusief 21% btw + aktekosten)
Nog 23 ondergrondse autostaanplaatsen te koop
• Optioneel aan te kopen
• Vaste prijs: 17.500 euro (exclusief 21% btw + aktekosten)
De biedingen voor de 2 energiezuinige woningen sluiten af op vrijdag 19 januari 2018 vanaf 10 uur

Je plaatst zelf de keuken en de vloeren en werkt zo de woning verder
af naar je eigen smaak. De badkamer is wel al ingericht.
Beide woningen hebben een ommuurde stadstuin van 75 tot 80
m², met gras en een kersenboom.

De 2 woningen hebben een verlaagd energiepeil (E-peil). Ze hebben
een E-peil rond 40 en een K-waarde (*) rond 65. Daarmee scoren de
woningen beter dan de huidige normen voor nieuwbouwwoningen.
Een woning met verlaagd E-peil verbruikt minder energie (50 tot 60%
minder dan een klassieke woning),

De woningen hebben een bewoonbare oppervlakte van 164 tot
168 m². De ruime, lichte woonkamer is 46 m² en grenst aan de
keuken. Beide woningen hebben ook een ruime overloop met
lichtkoepel, waar plaats is voor een bureau.

De woningen zijn functioneel ontworpen. In beide woningen met
tuin is er plaats voor fietsen in de zeer grote inkomhal. Je kan bovendien een autostaanplaats kopen in de ondergrondse parking.

(*) Het K-peil van een woning is een kengetal om de graad van
thermische verliezen door de gebouwschil aan te geven. Deze
term wordt samen met het E-peil berekend. De term houdt niet
alleen rekening met de isolatiegraad van een gebouw (de
U-waarde) maar ook de graad van compactheid van een
gebouw: een huis dat goed geïsoleerd is, maar een groot
contactoppervlak heeft met buiten zal ook tot grote warmtverliezen leiden.

CONFORTALEI 66
• Bruto-oppervlakte: 164 m²
• 3 slaapkamers
• Tuin: 80 m²
• Aankoop autostaanplaats mogelijk
• Semi-casco: je plaatst zelf de keuken en de
vloeren
• EPC: 62,85 kWh/m²
• E-peil: E 42
• Minimum biedingprijs: € 235.000,00
(excl. 21% BTW en aktekosten)
Contactpersoon voor informatie en bezichtigingen:
Ilse Van Gelder
03 259 11 65
Ruime tuin

Leefruimte

ilse.vangelder@vespa.antwerpen.be

GELIJKVLOERS

EERSTE VERDIEPING

Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die hier vermeld staan, zijn louter informatief en onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen.

CONFORTALEI 68
• Bruto-oppervlakte: 168 m²
• 3 slaapkamers
• Tuin: 75 m²
• Aankoop autostaanplaats mogelijk
• Semi-casco: je plaatst zelf de keuken en de
vloeren
• EPC: 65,12 kWh/m²
• E-peil: E 41
• Minimum biedingprijs: € 235.000,00
(excl. 21% BTW en aktekosten)
Contactpersoon voor informatie en bezichtigingen:
Ilse Van Gelder
03 259 11 65
Ruime tuin

Leefruimte

ilse.vangelder@vespa.antwerpen.be

GELIJKVLOERS

EERSTE VERDIEPING

Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die hier vermeld staan, zijn louter informatief en onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen.

Verkoop 30 autostaanplaatsen
De autostaanplaatsen worden verkocht aan vaste prijs: 17.500 euro (exclusief 21% btw + aktekosten).
Er zijn nog 23 autostaanplaatsen beschikbaar.
De kopers van de passiefwoningen krijgen voorrang op de autostaanplaatsen gelegen naast de berging
die bij hun woning hoort. De verkoopprijzen van de autostaanplaatsen zijn forfaitair en niet inbegrepen
in de verkoopprijzen van de wooneenheden.
De inrit van de garage bevindt zich aan de Confortalei 64-002.
Kopers van de passiefwoningen in de Du Montstraat kunnen
de garage betreden via de toegangsdeur in de Du Montstraat 43 en 59.

Inkom garage Du Montstraat 43

Ondergrondse garage met bergingen

GRONDPLAN PARKEERGARAGE + BERGINGEN

Inrit garage aan Confortalei 64/002

Inrit garage met toegang naar Confortalei 64
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Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die hier vermeld staan, zijn louter informatief en onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen.
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LIGGING

Rivierenhof
• Een ruime keuze aan culturele activiteiten het hele jaar door
• Het Antwerpse stadscentrum is 15 tot 20 minuten verwijderd en is vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer en de fiets
• Op fietsafstand van het Rivierenhof, Spoor Oost, Park Spoor Noord en park Bremweide
• Groot aanbod aan supermarkten, buurtwinkels, scholen,…
• Vlot te bereiken met het openbaar vervoer
• Voor langere afstanden heb je uitstekende aansluitingen op de Singel en de Ring.
• Verschillende Velo-stations in de onmiddellijke omgeving.

VERKOOP WONINGEN
AG VESPA verkoopt de woningen aan via biedingen onder gesloten omslag.
Woning

Bewoonbare
bruto-oppervlakte

Aantal
slaapkamers

Minimum
biedingprijs *

Afsluit biedingen

Confortalei 66

164 m²

3

235.000 euro

19/1/2018 om 10 uur

Confortalei 68

166 m²

3

235.000 euro

19/1/2018 om 10.15 uur

* De minimum biedingprijzen zijn exclusief 21% btw en aktekosten.

VERKOOP AUTOSTAANPLAATSEN
De autostaanplaatsen worden verkocht aan vaste prijs: 17.500 euro (exclusief 21% btw + aktekosten).
Er zijn nog 23 autostaanplaatsen beschikbaar.
De kopers van de passiefwoningen krijgen voorrang op de autostaanplaatsen gelegen naast de berging die bij hun
woning hoort.
De verkoopprijzen van de autostaanplaatsen zijn forfaitair en niet inbegrepen in de verkoopprijzen van de
wooneenheden.

BEZICHTIGING EN INFORMATIE
Het project is tijdens de week te bezoeken op afspraak of tijden de kijkmomenten op:
• dinsdag 28/11 van 16u30 tot 18u
• zaterdag 2/12 van 10u30 tot 12u
• woensdag 13/12 van 14u30 tot 16u
Contactpersoon voor meer informatie en bezichtigingen:
Ilse Van Gelder:
Tel : 03/259 11 65
Email: ilse.vangelder@vespa.antwerpen.be

STEDENBOUWKUNDIGE GEGEVENS
• Gelegen in woongebied
• Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd
• Geen stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld
• Geen dagvaardingen uitgebracht
• Geen recht van voorkoop
• Geen verkavelingsvergunning afgeleverd
• Geen voorkeur- /projectbesluit

BLIJF OP DE HOOGTE
Wil je op de hoogte blijven van vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.
Op www.agvespa.be vind je onderaan het inschrijfformulier.
Wil je enkel op de hoogte blijven van de verkoop of verhuur van onze projecten, dan kan dat ook. Schrijf je in op
www.agvespa.be/blijf-op-de-hoogte.
Of volg AG VESPA op 		
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