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Residentie West-End is gele-
gen op minder dan 500 meter 
van het strand  van Westen-
de.  Het project telt 26 nieuw-
bouwappartementen  waaron-
der studio’s en verblijven met 1 
of 2 slaapkamers. Het volledige 
project is tevens  zuidwestelijk 
gericht  waardoor u volop kan 
genieten van de zon.

‘Triniti’ in Diegem is een vei-
lige investering met gewaar-
borgde vergoedingen die bo-
vendien fiscaal vriendelijk zijn. 
Hotelvastgoed neemt meer en 
meer een belangrijke plaats in 
menig investeringsportefeuille 
in en met deze ligging heb je 
alvast een gegarandeerde top-
locatie.

‘Green River’ ligt in het plaatsje 
Hotton in de Ardennen vlakbij 
Durbuy. Je hebt de keuze tus-
sen 3 verschillende modellen 
voor maximaal 6 personen. Dit 
is een ECO-vriendelijk pro-
ject waar je koopt met eigen 
grond voor eigen gebruik en/
of verhuur. De verhuur kan je 
trouwens volledig zelf regelen 
zodat je een opti-
maal vrijheidsge-
voel hebt.
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Blankenberge Parkville biedt 
meteen het  vakantiege-
voel waar tweede verblijvers en 
andere levensgenieters op zoek 
naar zijn. Het residentieel pro-
ject ligt op 250 meter van het 
strand  van Blankenberge en 
omvat 112 appartementen met 
1, 2 of 3 slaapkamers, verdeeld 
over 5 gebouwen.
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Met ‘Verblijfspark Dallas’ in Blanken-
berge kies je voor een (betaalbaar) 
droomverblijf aan zee op 50 meter van 
het strand. De luxueuze ‘Sea Cottage’ is 
een complete chalet voor 4 à 6 perso-
nen met 2 à 3 slaapkamers. Bovendien 
heb je de keuze tussen 3 sfeer inrich-
tingspakketten en 3 
keukenmodellen. Dit 
is ‘the place to be’ voor 
een tweede verblijf 
aan zee.

Bcity is een stukje uitzonderlijk vast-
goed in het centrum van Blankenberge. 
Dit perfecte appartement aan zee, je ei-
gen tweede verblijf, brengt een warme 
gezelligheid met oog voor luxe, duur-
zaamheid en een hoog wooncomfort. 
Er zijn momenteel nog enkele instap-
klare 1-slaapkamer en 
2-slaapkamerapparte-
menten te koop.

De vakantiewoningen van Nieuw-
poort-Bad liggen op een  prachtige lo-
catie, op zo’n 600 meter van het strand.  
In totaliteit worden er 19 woningen ge-
bouwd met 3 of 4 slaapkamers die boven-
dien beantwoorden aan de huidige ener-
gienormen.   Met de vakantiewoningen 
van Nieuwpoort-Bad 
kiest u voor betaalbare 
luxe aan de kust!

Met ‘Radisson Residences Spa’ kies je 
voor een stijlvolle suite in de nieuwe 
vleugel van het elegante Radisson Blu 
Balmoral Spa hotel. Eigenaars kunnen 
gebruik maken van de gemakken die het 
hotel te bieden heeft zoals de sauna, het 
zwembad, de fitnesszaal en het ontbijt-
buffet.  Met deze inves-
tering geniet je van je 
eigen vakantiewoning 
met de service van een 
hotelverblijf.
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