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Residentie De Kapelanijen

Uniek, eigentijds project
Op de plaats waar vroeger twee kapelaans woonden, in het hart van
Heusden centrum, zal residentie “De Kapelanijen” worden gerealiseerd.

Uniek project

Architectuur net iets meer

De residentie biedt U de mogelijkheid om

De opvatting van het gebouw is gebaseerd

te wonen in een prachtige, hedendaagse en

op de kernwoorden “licht, ruimte en

tijdloze architectuur.

toegankelijkheid”.

Het project omvat 20 appartementen

Geen gedrongen structuur met een

(waarvan 5 seniorenflats) met 1, 2 of

maximalisatie van benutbare ruimte maar

3 slaapkamers en is voorzien van onder-

wel een gebouw waar de klemtoon ligt op

grondse parkeerplaatsen en kelders, evenals

kwalitatief wonen voor het leven met

een gemeenschappelijke fietsenberging en

bijzondere aandacht voor een groene en

groenvoorziening.

veilige woonomgeving.

Aantrekkelijke gevels – duidelijke belijning

Zuid-westelijk gerichte oriëntatie

Het gebouw wordt opgetrokken in een

met groenvoorziening

combinatie van gevelsteen, pleisterwerk,

Alle appartementen hebben ruime, zuid-

hout en glas met een horizontale belijning

westelijk georiënteerde leefruimtes en ter-

en een gedifferentieerde voorgevel.

rassen met zicht op een prachtige, gemeen-

De achtergevel wordt opengemaakt naar

schappelijke tuin.

een groene achtertuinzone waardoor

Deze groene achtertuinzone is zowel een

er een uniek, kwalitatief en tijdloos

element van rust als een ontmoetingsplaats

gebouw ontstaat.

voor de bewoners van de residentie.
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Rustig wonen in het
centrum van Heusden

HEUSDEN-ZOLDER

Heusden

Koolmijnlaan

Bereikbaarheid en voorzieningen

Centrale maar rustige locatie

De gemeente Heusden heeft heel wat te bie-

Residentie “De Kapelanijen” bevindt zich in

den met een goed uitgebouwd centrum en

het hart van het centrum, tussen de twee

een brede basis aan voorzieningen (voeding,

voornaamste pleinen van de gemeente, op

horeca, bibliotheek, scholen en diensten).

wandelafstand van alle voorzieningen maar

Het aanwezige treinstation en de nabijheid

toch in een zeer rustige omgeving wat het

van de E313 zijn belangrijke troeven in de

wooncomfort alleen maar versterkt.

ontsluiting van de gemeente.

HEUSDEN
Kapelstraa
Ka
pelstraatt
pelstraa

Kapelanijnenstraat
Ka
pelanijnenstraat

G. Gezellelaan

Brugstraat

Een uitgebreid fietsnetwerk en een massaal

Veiligheid en privacy

aanbod aan wandelmogelijkheden in een

Ondanks de open structuur en de toeganke-

groene omgeving maken wonen in Heusden

lijkheid van het gebouw is de veiligheid en

zeer aantrekkelijk.

privacy volledig gerespecteerd.
Het aanliggende politiegebouw versterkt
zondermeer het veiligheidsaspect.
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Wonen voor iedereen

Residentie “De Kapelanijen” heeft een breed aanbod aan beschikbare ruimte.

Gelijkvloers

2° verdieping

. 6 gelijkvloerse appartementen

. 5 appartementen op de tweede verdieping

(91-102 m ) met eigen tuintje 2

. appartementen ook bruikbaar voor
diensten (beperkt)

(60 – 114m2)
. zuidwestelijk georiënteerde leefruimtes
en terrassen.

. kantoorruimte en vergaderruimte
. bouwdiepte blijft beperkt zodat
achtertuinzone ruim genoeg is
. zuidwestelijk georiënteerde leefruimtes
en tuinen.

Kelder
. 20 ondergrondse parkeerplaatsen
. 2 parkeerplaatsen voor mindervaliden
. 18 kelderbergingen
. fietsenstalling voor 29 fietsen

1° verdieping
. 9 appartementen op de de
eerste verdieping (53 – 102 m2)
. 5 appartementen gelegen aan gaanderij
(uiterst geschikt als “seniorenflat”)
. ruime gaanderij bevordert contact
tussen bewoners
. rolstoeltoegankelijke “seniorenflats”
. zuidwestelijke georiënteerde leefruimtes
en terrassen.

. toegang vanuit kelder tot privatieve en
gemeenschappelijke tuin
. verspreide liften zorgen voor een
minimale loopafstand tussen uw
parkeerplaats en appartement.
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Wonen voor het leven
Appartementen – seniorenflats

Woon- en leefkwaliteit

Residentie “De Kapelanijen” heeft geen

• Ruime ondergrondse parkeerplaatsen

bijzondere doelgroep voor ogen maar wel
een bijzondere doelstelling met name het
realiseren van een bouwproject voor
bewoners die kwalitatief en rustig wonen als
norm hebben en daarmee een
kwaliteitsinvestering op lange termijn voor
ogen hebben.

met aansluitende bergingen.
• Inkomsas in het gebouw. Ruime inkom- en
trappenhal.
• Open structuur met veel licht en
ruimtelijk gevoel.
• Duurzame materialen,
hoogwaardige afwerking.
• Laag energieverbruik,

De Residentie is bestemd voor alle leeftijden

hoogwaardige geluidsisolatie.

en heeft op de eerste verdieping aan de gaan-

• Schuiframen over de maximale lengte en

derij een aantal “seniorenflats” voorzien. Deze

breedte in de leefruimtes zorgen voor

flats zijn beperkt in oppervlakte maar voldoen
aan alle eisen inzake wooncomfort en kunnen
volgens het principe van “levenslang wonen”

extra lichtinval.
• Zuid-west georiënteerde terrassen met
afwerking in hout en glas.

op maat ingericht worden volgens de speci-

• Aluminium-ramen - videofoon.

fieke eisen van de koper.

• EPB normen 2013 - wettelijke eisen op

De ideale investering en uw garantie om

vlak van energieprestatie, thermische en

op latere leeftijd te kunnen wonen in het

akoestische isolatie.

centrum van Heusden in een kwalitatieve
residentie.
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Wonen in een hedendaagse
en tijdloze architectuur
Leefkwaliteit, eigen identiteit,

Investering en meerwaarde

samenwerking en samenspraak

Wonen in het centrum op een rustige

Een heldere stedenbouwkundige visie

ligging - waar U alle voorzieningen heeft

ligt aan grondslag van het project.

op wandelafstand – in een hedendaags,

Een hoge individuele uitstraling en

tijdloos gebouw zijn de basiselementen

afwerking op een rustige centrumlocatie

voor een goede investering en een

garandeert aangenaam wonen.

belangrijke meerwaarde op termijn.
termijn

In het beginstadium van de realisatie kan

Residentie “De Kapelanijen” biedt U de

U uw appartement - in samenspraak met

mogelijkheid om te investeren tegen

bouwheer en architect - eigen accenten

aantrekkelijke prijzen.

geven en volledig inrichten volgens uw
persoonlijke eisen en verwachtingen.

Aankoop met waterdichte waarborgstelling
Residentie “De Kapelanijen” wordt verkocht

Betrouwbare leveranciers -

onder het stelsel van de wet Breyne.

binnenafwerking met oog voor detail

Dit wil zeggen dat U de mogelijkheid wordt

De bouwheer werkt reeds jaren met

gegeven om aan te kopen op plan waardoor

dezelfde betrouwbare namen die garant

U niet enkel een 100% voltooiingswaarborg

staan voor een perfecte afwerking.

ontvangt vanwege een financiele instelling

Ruime budgetten zijn voorzien voor de

maar tevens tot 10 jaar na aankoop, wette-

afwerking zodat U kunt beschikken over een

lijke garanties heeft op de constructieve en

breed aanbod.

bouwkundige werkzaamheden.

Een meer persoonlijke invulling kan steeds
besproken worden met de leveranciers.
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HOEK KAPELANIJSTRAAT EN KAPELSTRAAT
3550 HEUSDEN-ZOLDER

APP. 0.2

VERDIEPING 1

BRUTO OPP. : 60,58 m2
TERRAS OPP.: 6,12 m2
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Appartement 1.2

9

2

335

27

11

1

260

12

inkom + nachtal

0

280

26

inkom + nachthal

badkamer
9

14

-0.02

badkamer

125

25

186

9

24

15

9

berging

23

16

120

150

17

60

14

22

9

toilet

slaapkamer 2

21

18

160

gemeenschappelijke inkomhal

291

badkamer

271

20

19

204

270

berging

305

toilet

20

badkamer

berging

badkamer

9

60

291,8

9

400

160

badkamer

berging

9

berging

toilet

berging

100

186

9

9

9

120

365

zitruimte

9 34

9

bureau

9

220

keuken

100

keuken

726

zitruimte

13

9

9

keuken

inkom

APP. 1.2

APP. 1.8

HOEK KAPELANIJSTRAAT EN KAPELSTRAAT
3550 HEUSDEN-ZOLDER

BRUTO OPP. : 91,43 m2
TERRAS OPP.: 16,39 m2
TUIN OPP. : 27,58 m2
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Een gevarieerd aanbod
van appartementen

Appartement 0.2

Appartement 2.5

Appartement 1.8 – seniorenflat
schaal 1/50

Info en verkoop

Beerten Vastgoed

T. +32 (0) 495 64 12 10 – (0) 485 35 92 18
info@beertenvastgoed.be

www.beertenvastgoed.be

