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Wonen in #EJ70 staat gel i jk  aan hedendaags wonen in 

superieur comfort met al le voorzieningen in de directe 

omgeving.  Het project is  gelegen in de wi jk ‘Buizegem’ 

te Edegem. #EJ70 is  zeer vlot bereikbaar en bovendien 

centraal  gelegen tussen Kontich en Edegem. Het recent 

vol ledig heraangelegd marktplein (Sint-Gooriksplein), 

het park ‘Romeinse put’ en tal  van handelaars bevinden 

zich al len in de directe nabi jheid.

KWALITEIT
#EJ70 biedt u de mogel i jkheid om 

uw woning vol ledig aan te passen 

aan uw smaak en st i j l .

U kr i jgt een uitmuntende kwali teit 

als  basis  met ruime vri jheid in 

personal isat ie.

LIGGING
Het hoeft voor de bewoners van de 

regio weinig extra uit leg,  Edegem 

is  een AAA locatie.  De vlotte 

bereikbaarheid is  in deze mooie 

gemeente een zeer grote troef.

Openbaar vervoer,  f iets infra-

structuur,  invalswegen van en naar 

de grote steden zi jn al len zeer vlot 

bereikbaar.

De rust ige straat en de nabi jheid 

van winkels en een park dragen nog 

extra bi j  aan de AAA quotering .

IN EEN NOTENDOP
  3  twee slaapkamer appartementen

  Energiezuinig wonen

  3 zonnepanelen per appartement

  Prachtige afwerking

  Vloerverwarming

  Ruimte en l icht

  F ietsenberging

  Terrassen

INVESTEREN
De belangri jkste pi j lers voor een 

goede investering zi jn l igging, 

pri js/kwali teit en duurzaamheid. 

U wi l t als  investeerder nameli jk  een 

woning aanbieden waar huurders 

jaren zorgeloos kunnen wonen.  

Bovendien wenst u net als  uw huurder 

lage maandel i jkse kosten,  net daarom 

is  nieuwbouw ideaal.

Contacteer ons voor meer toel icht ing 

via info@give. immo

DUURZAAMHEID 
= TOEKOMST
#EJ70 voldoet aan al le normen voor energiezuinige woningen. 

U geniet bovendien per appartement van 3 zonnepanelen. 

Verwarmen door middel  van de nieuwste generaties HR gasketel 

in combinatie met vloerverwarming voor de hoogste eff ic iënt ie. 

Piekf i jne isolat ie en venti lat ie maken het geheel  compleet.

#
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