
Residentie Aurora
Lommel, Frans van Hamstraat



n het centrum van Lommel, op slechts enkele passen van markt- en kerkplein, zal Residentie “Aurora” worden gerealiseerd. 
Dit eigentijdse appartementsproject kiest resoluut voor leefruimten badend in het licht en past volledig in de strategie van
projectontwikkelaar Begeco die zich uitsluitend richt op kleinere appartementsgebouwen met een centrale ligging, waar de 

factoren woon- en leefkwaliteit van essentieel belang zijn.
Met dit project van negen ruime appartementen met een doordachte en functionele indeling, zeer degelijk afgewerkt met duurzame
kwaliteitsmaterialen en voorzien van alle comfort wordt een uitstekende leefkwaliteit gegarandeerd. 

Het uitgebreide lastenboek geeft U onmiddellijk een duidelijk beeld van het concept en zal U bevestigen dat een aanbod van
kwaliteits-appartementen aan een eerlijke en betaalbare prijs nog mogelijk is.
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Degelijke en functionele appartementen

Residentie “Aurora” bestaat uit 9 appartementen met een gemeenschappelijke ondergrondse parkeerkelder met privé-berging en
aparte ruimtes voor de individuele en gemeenschappelijke meters.
De buitengevels van het gebouw bestaande uit baksteen, staal en glas in lichtgrijze tinten met een neutrale – niet spiegelende –
beglazing zorgen voor een zo licht en open mogelijke structuur zonder dat hierbij toegevingen zijn gedaan aan privacy en veiligheid.

Via de beklinkerde toegangsweg naar de parkeerkelder komt U bij de afgesloten sectionale garagepoort die met een druk op de
mini-zender van op afstand wordt geopend en zorgen de bewegingsmelders ervoor dat U een verlichte parkeergarage binnen rijdt.
De geopende garagepoort wordt automatisch gesloten nadat U in de kelder bent aangekomen waardoor optimale veiligheid wordt
gegarandeerd.

Met dit veiligheidsaspect wordt U ook al geconfronteerd bij de inkomhallen waar een videofoon-installatie is geplaatst en U elke
bezoeker niet alleen hoort maar ook kunt waarnemen vooraleer U toegang tot uw appartement verleent.
De inkomhallen zijn voorzien van zelfsluitende voordeuren met veiligheidsglas wat betekent dat onbevoegden zich geen toegang
kunnen verschaffen tot de gemeenschappelijke ruimten en uw appartement.
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Woonkwaliteit, hoge afwerkingsgraad,
duurzaamheid en energie-besparing

Het gebruik van kwaliteitsmaterialen valt onmiddellijk op bij de buitenafwerking van het gebouw; alle buitenschrijnwerk inclusief
ramen en buitendeuren worden in duurzaam en onderhoudsarm aluminium uitgevoerd in een tint die aansluit op de gevelsteen en,
voorzien van een maximaal isolerende beglazing in Kw 1,1. Dit geeft zowel op akoestisch als thermisch vlak uitstekende resultaten
en een opvallende energie-besparing.

In het gebouw zijn dezelfde isolatienormen gehanteerd zodat ook hier een optimale akoestische isolatie en privacy
wordt gegarandeerd.
Met voldoende gemeenschappelijke ruimte werd ook aan het aspect “leefkwaliteit” gedacht en U aangenaam wonen garanderen.
Aan de afwerking van het gebouw werd meer dan gewone aandacht besteed en gekozen voor uitsluitend eerste keus materialen.
U heeft een ruime keuze in de afwerkingsmaterialen zoals vloer- en wandtegels, keukens en sanitaire toestellen; afhankelijk van
het tijdstip kan het appartement, in overleg, volledig aan uw individuele wensen worden aangepast.
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Bijzondere aspecten van het project en de uitvoering

Kijkdagen

Op verschillende data zal U worden uitgenodigd om de vorderingen van het project te kunnen vaststellen en uw
persoonlijke eisen bijschaven.

Fraaie architectuur

• Residentie “Aurora” is een modern en tijdloos gebouw met bijzondere aandacht voor de kleuren van gevelsteen, ramen en
terrassen - die uiteindelijk de “look” van het gebouw bepalen. Door met verschillende tinten te werken binnen eenzelfde kleur
is het geheel bijzonder geslaagd.

• De aanwezigheid van grote glaspartijen en de terrassen in bankirai met een glazen transparante afsluiting met inox-handgreep
(of in metaal, gespoten in dezelfde kleur als de ramen) zorgt voor een zo licht en zo open mogelijke, rustige gevel.

• Op wandelafstand van het centrum.
• Functionele indeling – duurzame kwaliteitsmaterialen
• Uitstekende leef- en woonkwaliteit
• Aandacht voor de groenvoorzieningen.
• Locale aannemers met staat van verdienste.
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Degelijke afwerking

• thermisch onderbroken gemoffelde aluminium ramen
• buitendorpels in blauwe hardsteen of aluminium
• terrasafsluiting in glazen transparante borstwering met

inox-handgreep of in gemoffeld metaal met een poe-
dercoating in dezelfde RAL kleur als de ramen

• binnendeuren in tubespaan
• vloer gemeenschappelijke ruimten in natuursteen of

gelijkwaardige tegelvloer
• slaapkamers in laminaat – overige ruimten in eerste

keus vloertegels (naar eigen keuze binnen
stelpostbudget)

• badkamer en ruimte tussen onder - en bovenkasten
van de keukenbemeubeling worden betegeld (naar
eigen keuze binnen stelpostbudget)

• gemeenschappelijke ruimten volledig geschilderd
evenals buitenkant inkomdeuren

• vloer kelder-parkeergarage wordt gepolierd
opgeleverd

• garagepoort parkeergarage uitgevoerd in dezelfde
kleur als de ramen met afstandsbediening en sleutel-
contact of code-klavier

• badkamer voorzien van bad of standaarddouche, WC,
bemeubeling met  wasbekken (indien gewenst) kon-
form stelpostenbudget – toiletten voorzien van hand-
wasser

• keuken voorzien van onder- en bovenkasten volgens
tekening, inclusief dampkap, koelkast, oven, kerami-
sche kookplaat en vaatwasser

• verwarming via individuele  hoog rendements-gas-
wandketel en digitale klokthermostaat

• radiatoren van het type “compact” met
muur-aansluiting

• voldoende lichtpunten en schakelaars
• dubbele Tv-aansluiting (living en slaapkamer),
• electrische geschakelde verluchtingsroosters in WC en

badkamer
• verlichting in de gemeenschappelijke delen, kelder en

inkomhal via bewegingsdetectoren 
• tuintjes (achter) gelijkvloers voorzien van terras in

klinkers met aangelegd gazon
• tuintjes voorkant voorzien van een halfhoge haag met

groenvoorziening en boompjes

Concurrentie-vergelijkende argumenten

• volledige betegeling en bevloering (niet enkel
gechapped)

• aluminium-ramen
• HR++ glas in Kw 1,1 (meer dan HR+ en Kw 1,3)
• stelposten geven hoger budget dan standaard voorzien

wordt
• videofoon ipv parlefoon
• terrasafsluiting in veiligheidsglas met inox handgreep
• afstandsbediende garagepoort
• volledige keukenuitrusting met alle toestellen
• muuraansluiting (ipv grondaansluiting) radiatoren
• meer dan de standaard voorziene accoustische isolatie

• afwerking inrit, terreinafsluiting met klimop en verde-
ling tuintjes met gazon

• plinten zijn voorzien en inbegrepen
• ruime kokers en schouwpotten voor leidingen en

afvoeren (geen kunstgrepen met verlaagde plafonds)
• glazen binnendeuren
• terrassen afgewerkt in bankirai
• gemeenschappelijke ruimten volledig geschilderd

De voorliggende brochure is nauwkeurig en met de
meeste zorg samengesteld aan de hand van de plannen
en tekeningen van de architect. De in deze brochure
opgenomen beelden zijn bedoeld om U een indruk te
geven van het project maar zijn niet bindend enkel
indicatief. De ingetekende meubels en uitrusting is
suggestief. Aan deze brochure kunnen geen rechten
worden ontleend.
Volledige en gedetailleerde informatie kunt U vinden
bij de verkopende makelaar of projectontwikkelaar. 

Geluids- en veiligheidsaspect –
energiebesparing

• hoogwaardige thermische isolatiematerialen
• HR++ glas met Kw 1,1 
• aandacht voor akoustische contactgeluidsisolatie

(meer dan de standaard)
• videofoon-installatie
• inkomdeuren in hardboard met 3 puntssluitingen –

electrisch gesloten

Woonkwaliteit

• lift of trap vertrekkende vanuit de kelder-parkeergarage
• berging in de appartementen / kelderruimte in de

parkeergarage
• ruime trappenhal, inkomhal, vestiaire en nachthal in

elk appartement
• ruime en geisoleerde kokers voor afvoeren en

leidingen
• apart afgesloten meterlokaal voor privatieven in kelder
• glazen binnendeuren zorgen voor lichtinval
• terrassen in bankirai met verlichting en buiten-stop-

contact
• tuinaanleg

- bestrating – combinatie van klinkers en dolomiet,
- draadafsluiting met klimop over gans het perceel

en tussen de onderlinge tuintjes op het gelijkvloers
zodat het privé-karakter gewaarborgd blijft

Begeco Projectontwikkeling gaat de concurrentie niet uit de weg
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Projectontwikkelaar

Begeco Projectontwikkeling bvba
Middenstraat 63
3582 Beringen
Tel 0485/359218 - Fax 011/453963
info@begeco.be
www.begeco.be

Architect

Atelier Bast bvba - dhr Wim Swinnen
Kloosterstraat 90
3920 Lommel
Tel 011/54463 - Fax 011/552754
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