Het nieuwe CederPark in Hasselt.
Genieten van de rust én het leven van de stad.
Modern wonen. Dicht bij het werk, dicht bij het stadscentrum, dicht bij de
school van de kinderen en met groen als buur. In Hasselt ontstaat zo’n plek
waar het aangenaam en veilig wonen is. De naam? Het CederPark.
Eén met de stad
Het CederPark wordt gebouwd binnen de singel van Hasselt in een verkeersluwe omgeving. In een hippe stad op mensenmaat, boordevol leefkwaliteit en ideaal voor jong en oud.
De troeven? Rustig om te wonen, centraal gelegen en goed bereikbaar.
Stijlvol groen
Het CederPark kiest voor stijlvolle woningen, ontworpen door vier toparchitecten, in een nieuwe in te planten groene zone vlakbij het stadscentrum. Een openbaar park, waar groen centraal staat, met zitbanken en
paden die worden uitgevoerd in recuperatiekasseien en die vragen om
een wandeling. De buxushagen, bollende grasvlakken en ceders bieden
een overzichtelijk en veilig park, dat informeel ruimte biedt aan buurtactiviteiten, sport, ontspanning of een praatje slaan met de buren. Elke woning uniek, maar toch één in stijl. De nadruk ligt op het verticale lijnenspel
en het schitterende zicht op het – zomer en winter – groene park.
Afwisseling troef
Smaken en woonwensen verschillen. In het CederPark vindt je een evenwichtige mix van eengezinswoningen afgewisseld met hedendaagse appartementen met ruime terrassen die aansluiten bij het stedelijk karakter
van de binnenstad maar tevens de levenskwaliteit en comfort nastreven
van een landelijke verkaveling. Ruime woningen met een eigen tuin en
garage, stijlvol en met ruimte voor individualiteit en respect voor privacy.
Het CederPark ademt ruimte en licht.
Hoogstaande kwaliteit met oog voor duurzaamheid
Extensa (opgericht in 1910) bouwt met ervaring en met visie op de toekomst. Met de beste materialen en met veel aandacht voor het milieu en
volgens strenge energienormen (EPB). In het CederPark kopen toekomstige eigenaars volledig afgewerkt volgens wens (persoonlijke keuze van
vloer, keuken, sanitair) of casco.
De aanleg van wegenis- en infrastructuurwerken wordt in de zomer 2009
gefinaliseerd en met de eerste bouwfase, die zo’n 25 woningen omvat,
alsook de aanplanting van het groen wordt nog in 2009 gestart.
De twee Hasseltse verkoopkantoren, Luc Vangronsveld Vastgoed en Limburgs Vastgoed, staan in voor de volledige commercialisering van het project.
Voor meer info: www.cederpark.be
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