
Woonproject Brouwerij Loriers
Een uniek woonconcept met appartementen, lofts en comfort-fl ats met service,
ondergrondse parkeergarages met berging

                                       Karaktervol wonen
                                 in het centrum van
                                              Hoegaarden



Op de vroegere terreinen van

Brouwerij Loriers,

in de schaduw van de brouwerij-toren,

realiseert Markant Wonen nv

in samenwerking met D.C.I. bvba

Een uniek woonconcept met appartementen,

lofts en comfortfl ats (met service),

met ondergrondse parkeerplaatsen met berging.

Dit woonproject biedt de mogelijkheid zowel aan kopers, als huurders en

investeerders om deel uit te maken van een prachtig samenlevings-concept

in een mooie omgeving volgens een uitgekiende visie.

Residentie “De Bottelarij”

Residentie “Brasseries Loriers” Residentie “De Roerstok”

Vierkantshoeve “De Brouwzaal”

W O O N P R O J E C T B O U W

het woonproject
    “Brouwerij Loriers”



www.woonproject-brouwerij-loriers.be

Het project bevat verschillende residenties, telkens voor 
een specifi eke doelgroep, met al dan niet, bijkomende 
dienstverlening.

   

Residentie “De Bottelarij”
Te koop
   

Een project met 14 prachtige, kwaliteitsvolle appartementen met 

ondergrondse parkeergarage met berging.

   

Residentie “Brasseries Loriers”
Te huur
   

Uitzonderlijke lofts te huur in de gerestaureerde

brouwerij-toren.

   

Residentie “De Roerstok”
Te koop / te huur
   

Comfortfl ats gebouwd rond de rust van een aangelegde binnentuin 

met perkjes, zitbanken en een waterpartij.

Functionele fl ats met permanente beveiliging en een (persoonlijk 

uitbreidbare) dienstverlening voor zorgeloos zelfstandig wonen.

In de aanpalende vierkantshoeve is een gemeenschappelijke ruimte 

voorzien met tal van faciliteiten en mogelijkheden.

   

Vierkantshoeve “De Brouwzaal”
   

Een multifunctionele ruimte die ter beschikking gesteld wordt voor de 

bewoners van Residentie “De Roerstok” en in zijn geheel plaats biedt 

aan een 80-tal personen, met zowel een stille als actieve hoek.



      Wonen en leven in Hoegaarden

W O O N P R O J E C T B O U W

Hoegaarden, een mooi dorp aan de Grote Gete met een rijk historisch verleden maar een naam die 

zeker bekend in de oren zal klinken van bierkenners en tuinliefhebbers.

Hoegaarden is een landelijke gemeente en omvat sinds de fusies van 1971 de deelgemeenten Hoksem, 

Meldert en Outgaarden en de gehuchten Rommersom en Hauthem.

De monumentale Sint-Gorgoniuskerk fungeert vandaag nog steeds als een baken voor wandelaars en 

fi etsers in de wijde omgeving.

Jaarlijks zakken duizenden toeristen naar Hoegaarden af om er de unieke sfeer te proeven van een

zes eeuwen oude biercultuur (met het hoogtepunt in de 18de eeuw) en om er even tot rust te komen in 

oase van groen in de alom gekende thematuinen.
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Het woonproject “Brouwerij Loriers”  wordt gerealiseerd in 

het centrum van Hoegaarden en zorgt hiermee voor een 

herwaardering van de dorpskern.

Het project is meer dan een verzameling van een aantal

los-staande gebouwen maar is een afgelijnd en uitgekiend 

concept dat ook oog heeft voor de samenlevingsvorm. 

Rondom de gerestaureerde brouwerij-toren en de binnentuin van 

Residentie “De Roerstok” komt een complex van appartementen, 

lofts en comfortfl ats met ondergrondse parkeergarages (met 

aparte berging) en een waaier van dienstverlening.

Tevens is er een gemeenschappelijke ruimte voorzien voor de 

bewoners van Residentie “De Roerstok”

De projectontwikkelaars willen voor hun verschillende residenties 

diverse doelgroepen bereiken om  zo tot een harmonieuze 

samenlevingsvorm te komen met jongere en oudere bewoners.

Binnen het  project “Brouwerij Loriers” - dat zal bestaan uit:

14 appartementen, 15 lofts en 30 comfort-fl ats (met 

mogelijkheden tot uibreiding) - is een minimale verplichte 

dienstverlening voorzien voor de comfortfl ats maar uitbreidbaar 

naar andere bijkomende diensten en naar andere bewoners.

(te raadplegen onder “diensten”)

De ontwikkelaars willen doel-bewust deze dienstverlening niet 

“opdringen”, in tegendeel, het aanbod van diensten zal volledig 

bepaald worden door de behoeften van de bewoners. 

Groter wordende afhankelijkheid of het verhogen van de normen 

inzake levenskwaliteit zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

Het woonconcept en de aangeboden voorzieningen en ruimtes 

maken de verstrekking van een breed gamma aan bijkomende 

diensten mogelijk maar het zal het individu en uiteindelijk de 

gemeenschap zijn die hierin beslist.
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Appartementen
         “De Bottelarij”

W O O N P R O J E C T B O U W

Te koop
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Uitvoering werken

Woonproject “Brouwerij Loriers” zal gerealiseerd worden in een 

aantal fases.

fase 1 – najaar 2007 - zal gestart worden met Residentie 

“Brasseries Loriers”,  de restauratie en verbouwing van de 

Brouwerij-toren.

 is in

 fase 2 voorzien en start in het najaar van 2008.

van Vierkantshoeve “De Brouwzaal” is voorzien in fase 3.

Fase 4 is de realisatie van Residentie “De Roerstok”.

 De verkoop van de comfortfl ats in Residentie

 “De Roerstok” bepaald het moment waarop deze laatste 

werken worden aangevangen.

Missie

Kwaliteitsvol wonen in een aangename omgeving.

Doelgroep 

Families, gezinnen, singles.

Woning

Volledige uitgeruste appartementen en duplexen met tuintje 

of terras, verdeeld  over 3 verdiepingen met verschillende 

oppervlaktes met 1, 2 of 3 slaapkamers.

Voor elk appartement is een basis-afwerking voorzien waarbij de 

koper de mogelijkheid heeft om zowel inrichting als de afwerking 

naar eigen smaak in te vullen.

Faciliteiten

De bewoners van Residentie “De Bottelarij” kunnen beperkt 

gebruik maken van de voorzieningen van Residentie “De Roerstok” 

en onbeperkt gebruik maken van de aangeboden dienstverlening.

Financiering

van de wet Breyne.

het gebouw zal afgewerkt en overgedragen worden voor de 

volledige aankoopwaarde van het gebouw.



Gelijkvloers

Voorgevel Achtergevel
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Geluids- en veiligheidsaspect

- hoogwaardige thermische isolatiematerialen

- HR++glas met Kw 1,1

- aandacht voor akoestische contactgeluidsisolatie 

(meer dan standaard)

- videofoon-installatie

- inkomdeuren in hardboard met 3-puntssluitingen

- aluminium ramen

Woning en afwerking

Volledig uitgeruste appartementen en duplexen met 

tuintje of terras, verdeeld over 3 verdiepingen met ver-

schillende oppervlaktes met 1, 2 of 3 slaapkamers. Voor 

elk appartment is een basis-afwerking voorzien waarbij 

de koper de mogelijkheid heeft om zowel inrichting als 

de afwerking naar eigen smaak in te vullen.

- thermisch onderbroken aluminium ramen

- buitendorpels in blauwe hardsteen of aluminium

- terrasafsluiting in gemoffeld metaal in dezelfde kleur 

als de ramen

- binnendeuren in tubespaan

- vloer gemeenschappelijke ruimten in natuursteen

- slaapkamers in laminaat, overige ruimten in 1e-keuze 

vloertegels (naar eigen keuze binnen stelpostbudget)

- badkamer en keuken (tussen aanrecht en kasten) wor-

den betegeld (naar eigen keuze binnen

 stelpostbudget)

- gemeenschappelijke ruimte volledig geschilderd, 

evenals de buitenkant van de inkomdeuren

- badkamer voorzien van bad of standaarddouche, WC, 

bemeubeling met wasbekken confomμrm stelposten-

budget - toiletten voorzien van handwasser

- 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

 muuraansluiting

- voldoende lichtpunten en schakelaars

- dubbele tv-aansluiting (living en slaapkamer)

- elektrisch geschakelde verluchtingsroosters in WC

 en badkamer

- tuintjes (achter) gelijkvloers voorzien van terras in 

klinkers met aangelegd gazon

- terassen afgewerk in Bankirai



W O O N P R O J E C T B O U W

Te Huur

         Lofts
“Brasseries Loriers”
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Missie

Kwaliteitsvol wonen in een aparte omgeving.

Doelgroep 

Aparte bewoners voor een apart gebouw.

Woning 

Lofts in alle maten en vormen verspreid over de ganse Brouwerij-

toren.

Faciliteiten

De bewoners van Residentie “Brasserie Loriers” kunnen beperkt 

gebruik maken van de voorzieningen van Residentie “De Roerstok” 

en onbeperkt gebuik maken van de aangeboden dienstverlening.

Financiering

De lofts kunnen enkel gehuurd worden.

Uitvoering werken

Woonproject “Brouwerij Loriers” zal gerealiseerd worden in een 

aantal fases.

fase 1 – najaar 2007 - zal gestart worden met Residentie 

“Brasseries Loriers”,  de restauratie en verbouwing van de 

Brouwerij-toren.

 is in

 fase 2 voorzien en start in het najaar van 2008.

van Vierkantshoeve “De Brouwzaal” is voorzien in fase 3.

Fase 4 is de realisatie van Residentie “De Roerstok”.

 De verkoop van de comfortfl ats in Residentie

 “De Roerstok” bepaald het moment waarop

 deze laatste werken worden aangevangen.



W O O N P R O J E C T B O U W

Comfortfl ats
     “De Roerstok”

Comfortfl ats gebouwd rond de rust van een aangelegde 

binnentuin met perkjes, zitplaatsen en een waterpartij. 

Functionele fl ats onder huisbewaarders-toezicht met 

een (persoonlijk uitbreidbare) dienstverlening voor

zorgeloos zelfstandig wonen. In de aangelegde

vierkantshoeve is een gemeenschappelijke ruimte

voorzien met tal van faciliteiten en mogelijkheden.

Missie

Zorgeloos zelfstandig wonen in comforabele en 

functionele fl ats met beveiliging en een uitgebreide 

dienstverlening met de beschikbaarheid van een 

gemeenschappelijke ruimte, een ontspanningsruimte 

en een aangelegd binneplein. De kerngedachte bij de 

Te Huur / Te koop



uittekening van de comfort fl ats vertrekt dus van het 

samenleven in een sociaal netwerk van buren in een 

ontspannen sfeer met aangepaste accommodatie in een 

veilige omgeving met oog voor een optimale woon-

kwaliteit voor de bewoners, die zelfstandig kunnen 

wonen, niet zorgbehoevend zijn en een hoge graad van 

zelfredzaamheid hebben.

Doelgroep

Residentie “De Roerstok” richt zich niet tot families 

of grote gezinnen maar in eerste instantie op actieve 

veertigers, medioren en senioren, daarnaast ook op 

de werkende alleenstaande die gebruik wil maken van 

bepaalde delen van de geboden dienstverlening.

Er is bewust voor een bredere doelgroep gekozen dan bij 

de klassieke service-fl at teneinde de samenlevingsvorm 

niet te beperken tot een in zijn totaliteit ouder

wordende bewonersgroep van 60-plussers.

Faciliteiten

De aanpassing aan de noden van de zelfstandig ouder 

wordende inwonende en de zorg van de ontwikkelaar 

om te komen tot een levensloop-bestendig wonen 

dat meegaat met het verouderingsproces heeft ervoor 

gezorgd dat het gebouw met een aantal voorzieningen 

is uitgerust.

Het plan voorziet een omsloten volume met en open 

binnengebied, voornamelijk ingenomen door een grote 

binnentuin. Deze binnentuin vormt het groene hart van 

de residentie en biedt een extra dimensie aan de fl ats 

gezien elke verdieping voorzien is van een gaanderij die 

rondom de binnentuin loopt.

De verdiepingen zijn bereikbaar via een trappengalerij 

en liften die geschikt zijn voor minder-validen.

De gaanderijen hebben voldoende breedte teneinde de 

privacy-hinder te voorkomen. 

De fl ats zullen aangepast zijn aan de noden van de

zelfstandig ouder wordende inwonende en zorgen

bij-gevolg voor levensloop-bestendig wonen dat

meegaat met het verouderingsproces.

In het gebouw en de fl ats zullen bijgevolg geen dorpels 

(of verholpen door hellende vlakken) aanwezig zijn en 

zal er meer dan één lift beschikbaar zijn.

Er zullen bijkomend verschillende gemeenschaps-

ruimten voorzien worden die, in bewonersoverleg, 

vrijelijk een bestemming kunnen krijgen en zowel een 

dienstverlenende als sociale functie zullen waarnemen.

Deze ruimten kunnen voorzien van de nodige

faciliteiten zodat ze kunnen aangewend worden als 

vergaderlokaal, ontspanningsruimte, semi-publieke 

aangepaste sanitaire installaties (bezoekers en rolstoel-

gebruikers), kapsalon/pedicure, voetverzorging, sauna,... 

De bewoners van Residentie “De Roerstok” kunnen 

onbeperkt gebruik maken van de voorzieningen en de 

aangeboden diensverlening.

Financiering

De comfortfl ats kunnen zowel aangekocht als gehuurd 

worden. Gezien de grote interesse wil de promotor in 

eerste instantie voorrang geven aan kopers en

investeerders. De mogelijkheid tot huren blijft evenwel 

bestaan mits een huurinschrijving aan te gaan, waarbij 

een rangorde zal gerespecteerd worden in functie van de 

huuinschrijvingsdatum.

De comfortfl ats worden verkocht

“op plan” onder toepassing van

de wet Breyne.

De wet Breyne beschermt de koper

met een garantie dat het gebouw zal

afgewerkt worden en overgedragen

worden voor de volledige aankoopwaarde

van het gebouw.

www.woonproject-brouwerij-loriers.be



Gelijkvloers

Voorgevel Achtergevel



www.woonproject-brouwerij-loriers.be

Uitvoering werken

Woonproject “Brouwerij Loriers” zal gerealiseerd worden in een 

aantal fases.

fase 1 – najaar 2007 - zal gestart worden met Residentie 

“Brasseries Loriers”,  de restauratie en verbouwing van de 

Brouwerij-toren.

 is in

 fase 2 voorzien en start in het najaar van 2008.

van Vierkantshoeve “De Brouwzaal” is voorzien in fase 3.

Fase 4 is de realisatie van Residentie “De Roerstok”.

 De verkoop van de comfortfl ats in Residentie

 “De Roerstok” bepaald het moment waarop deze laatste 

werken worden aangevangen.

Woning en afwerking

- De fl ats zijn één-slaapkamer appartementen (beperkt 

aantal met 2 slaapkamers) met voldoende grote leef-

ruimte (ttz de zit- en eethoek is voldoende ruim om 

- tijdelijk - een tweede éenpersoonbed te plaatsen).

- De fl ats beschikken over een ingerichte keuken met 

koelkast, afwasmachine, dampkap en kookplaat.

 De kookplaten van de fornuizen zijn van het

 intelligente type, dwz. met detectie of ze al dan niet 

in gebruik zijn. Er is de beschikking over een

 ruime berging met aansluiting voor droogkast en 

wasmachine, indien nodig.

- De fl ats zijn uitgerust met radiatoren. De verwarming 

is op gas, omwille van veiligheidsredenen, vanuit een 

centrale stookplaats met geïnstalleerde tussenmeters 

in de berging van elke wooneenheid.

- De badkamer is ruim en aangepast voor rolstoelge-

bruikers. De douches zijn voorzien van een vast instel-

bare thermostatische kraan, er wordt een mogelijk-

heid geboden om bijkomend een opklapbaar zitje met 

armsteunen of handgrepen te voorzien.

- De vloeren in de badkamer zijn van het anti-slip type.

- De toiletten kunnen dusdanig geplaatst zodat er 

voldoende ruimte is voor rolstoelgebruikers. De toilet-

ten zijn van het verhoogde type, eventueel voorzien 

van een vaste armsteun en de mogelijkheid tot het 

plaatsen van een opklapbare armsteun. Om kwetsu-

ren aan lavabo’s te vermijden zullen de syphons van 

het horizontale type zijn of ingewerkt worden in de 

achterliggende muur.

- Alle binnendeuren hebben een minimumbreedte

 van 93 cm.

- De toegangsdeur is een brand- en onbraakwerende 

deur met een deurblad van 103 cm. In de fl ats zijn 

schuifdeuren voorzien waar het mogelijk is om zo 

ruimte te besparen (het vermijden van draai-richtin-

gen van de deuren).

- Stofdorpels worden vermeden om stuikelen te

 voorkomen.

- Elke fl at is uitgerust voor kabel-TV en een aansluiting 

voor telefoon- en internetgebruik.

- Elke fl at is voorzien van een kluisje in de slaapkamer.

- Inzake brandveiligheid is er een brandalarm met 

doorvermelding voorzien en zullen standaard wacht-

buizen voorzien worden die het mogelijk maken om 

een oproepsysteem te installeren in de leefruimten, 

de slaapkamer en de gemeenschappelijke ruimten.



Vierkantshoeve
      “De Brouwzaal”

W O O N P R O J E C T B O U W



www.woonproject-brouwerij-loriers.be

van beelden. Er is een voorziening voor een basis-

geluidsinstallatie en een internet-aansluiting,

evenals een beperkte keukenblok met een aantal basis-

uitrustingen en toiletten.

Naast deze multifunctionele ruimte voor de ontspan-

ning van de bewoners beschikt men nog over aparte 

afgescheiden ruimten in vierkantshoeve “De Brouwzaal” 

die uitsluitend bedoeld zijn voor extern aangeboden 

diensten en faciliteiten zoals kapper, mani- en pedicure, 

kinésist, verpleegdiensten, ... ook hier zijn de nodige 

voorzieningen op vlak van electriciteit, water en

verwarming voorhanden.

De beperkte terbeschikkingstelling van deze faciliteiten 

aan de bewoners van de andere residenties behoort tot 

de mogelijkheden van het complex.

Uitvoering werken

Woonproject “Brouwerij Loriers” zal gerealiseerd worden in een 

aantal fases.

fase 1 – najaar 2007 - zal gestart worden met Residentie 

“Brasseries Loriers”,  de restauratie en verbouwing van de 

Brouwerij-toren.

 is in

 fase 2 voorzien en start in het najaar van 2008.

van Vierkantshoeve “De Brouwzaal” is voorzien in fase 3.

Fase 4 is de realisatie van Residentie “De Roerstok”.

 De verkoop van de comfortfl ats in Residentie

 “De Roerstok” bepaald het moment waarop deze laatste 

werken worden aangevangen.

Een multifunctionele ruimte die ter beschikking wordt 

gesteld aan de bewoners van het woonproject en in zijn 

geheel plaats biedt aan een 80-tal personen, met zowel 

een stille als een actieve hoek.

Residentie “De Brouwzaal” bevat naast een gemeen-

schappelijke ruimte op het gelijkvloers ook een aantal 

comfortfl ats en het appartement van de huisbewaarder.

Missie

De ter beschikkingstelling van een gemeenschappelijke 

ruimte die, zowel een dienstverlenende als een sociale 

functie zal waarnemen.

Doelgroep

De bewoners van de comfortfl ats Residentie “De Roer-

stok” maar uitbreidbaar tot de bewoners van de overige 

residenties.

Woning

De gemeenschappelijke ruimte is opgesplitst in twee 

hoeken, een stille hoek (lees-, zit- en TV-hoek) en een 

actieve hoek (kaarten en creatieve activiteiten). Beide 

ruimten kunnen met een kleine aanpassing omgevormd 

worden tot een grote open ruimte van ongeveer 1200 

m2 en bieden dan, in totaliteit, plaats aan een 80-tal 

personen. Deze gemeenschappelijke ruimte geeft uit 

op de binnentuin, zo ontstaat er niet alleen een sociale 

controle maar wordt de tuin ook benut als verlengstuk 

van deze gemeenschappelijke ruimte.

Faciliteiten

In deze gemeenschappelijke ruimte zullen een aantal 

stoelen, tafels en zitmogelijkheden voorzien worden. Er 

kunnen dagactiviteiten plaatsvinden (verjaardagsfeest-

jes, ontvangst bezoek, nuttigen maaltijden, ...) en de 

ruimte kan verduisterd worden ingeval van projecties 



De dienstverlening is in eerste instantie voorbehouden 

voor de bewoners van de comfortfl ats maar andere be-

woners kunnen onder bepaalde voorwaarden en binnen 

bepaalde grenzen hier ook beroep op doen.

De ontwikkelaars van Woonproject “Brouwerij Loriers” 

willen de bewoners van de comfortfl ats niet enkel een 

huis maar ook een thuis aanbieden. Een veilige thuisha-

ven waar het aspect “samenwonen in harmonie” geen 

loze woorden zijn maar een invulling krijgen door de 

waaier van faciliteiten en dienstverlening die, facutaltief, 

vrij en volgens de eigen behoeften, kunnen ingevuld 

worden.

Faciliteiten eigen aan het gebouw

- Ondergrondse parkeergarage die rechtstreeks toegang 

biedt tot Residentie “De Roerstok”.

- Afgesloten fi etsenberging in de ondergrondse parkeer-

garage.

- Volledig rolstoel-toegankelijk gebouw.

Dienstverlening voor de bewoners

- Aanwezigheid van een inwonende huis-bewaarder: 

Boven de gemeenschappelijke ruimte is een woonge-

legenheid voorzien voor een huisbewaarder die kan 

toezien op de kwaliteit van het wonen en samenleven. 

Aan de huisbewaarder zullen een aantal taken worden 

overgedragen die in belangrijke mate het wooncom-

fort, de veiligheid en de aangeboden dienstverlening 

zullen verzekeren.

- De ter beschikkingstelling van een gemeenschappe-

lijke ruimte en van specifi eke ruimten voor pedicure, 

manicure, kiné en sauna,...

Optionele dienstverlening

- kameronderhoud

- droogkuis

- administratieve en postbedeling

- kapsalon

- boodschappendienst

- paramedische diensten zoals pedicure, manicure en kiné

- maaltijdmogelijkheden

Een aantal van deze diensten zijn tevens beschikbaar 

voor de bewoners van de andere residenties.

Eigen verhuurdienst

Woonproject “Brouwerij Loriers” biedt haar bewoners 

de mogelijkheid om deel uit te maken van een uniek 

woonproject met een hoge toegevoegde waarde in een 

samenlevingsconcept dat geschoeid is op rust, respect 

en privacy.

Teneide de bewoners dit te kunnen garanderen en 

tevens de waarde van het vastgoed van de eigenaars of 

investeerders te laten groeien, wil de ontwikkelaar het 

vooropgestelde kwaliteitsniveau op permanente wijze 

aanhouden.

Binnen het concept van Residentie “De Roerstok” 

bestaat de mogelijkheid dat een aantal comfortfl ats 

zouden worden verhuurd. Mogelijke verhuring mag 

evenwel onder geen beding afbreuk doen aan deze rust 

en privacy en de kwaliteit van het project.

Daartoe heeft de ontwikkelaar een eigen verhuurdienst 

opgericht die volgende doelstellingen heeft meegekregen:

- De administratie van verhuurcontracten door specia-

listen te laten uitvoeren die niet alleen op de hoogte 

zijn van de wetgeving maar tevens het woonproject 

kennen en beheren.

- Het aanleggen van een database van geïnteresseerde 

huurders.

- Het vermijden van aanplakborden en uithangborden 

in de verschillende residenties.

- Het vermijden van onaangekondigde, niet-gecoördi-

neerde bezoeken van kandiaat-huurders zodat de rust 

en privacy van elke bewoner wordt geschonden.

- Een gecontroleerde huurprijszetting zonder in concur-

rentie te gaan met andere eigenaars.

- Het verzekeren van een duidelijke controle op kosten 

en uitgaven.

Door deze doelstellingen wordt het aspect privacy en 

kwaliteit zeker bewaard.

Dienstverlening



U, als kandidaat koper, wil zo spoedig mogelijk kunnen genieten van de

woon- en leefkwaliteit van woonproject “Brouwerij Loriers”...

U heeft interesse in het huren van een comfortfl at in

Residentie “De Roerstok” of in een loft van “Brasserie Loriers”...

U, als kandidaat investeerder, bent overtuigd van de kwaliteit van

het woorproject “Brouwerij Loriers” en wil investeren...

Meer info:

MAC nv (Era)
Brusselsestraat 62 bus 1 -  3000 Leuven 
Tel. 016 22 15 00 - Fax 016 22 15 05
info@woonproject-brouwerij-loriers.be

Markant Wonen nv
Brusselsestraat 62 bus 1 -  3000 Leuven
Tel. 016 22 15 00 - Fax 016 22 15 05
info@woonproject-brouwerij-loriers.be



Projectontwikkelaar

Markant Wonen nv
Brusselsestraat 62 bus 1 -  3000 Leuven
Tel. 016 22 15 00 - Fax 016 22 15 05
info@woonproject-brouwerij-loriers.be

Info - Verkoop - Verhuur

MAC nv (Era)
Brusselsestraat 62 bus 1 -  3000 Leuven
Tel. 016 22 15 00 - Fax 016 22 15 05
info@woonproject-brouwerij-loriers.be

www.woonprojectbouw-brouwerij-loriers.be


