GEVESTIGDE
WAARDE
PROMOBUILD bestaat al sinds 1975 en is
uitgegroeid tot een gevestigde waarde in de
vastgoedsector. Zowel appartementen en woningen
als commerciële en financiële ruimtes behoren tot
onze realisaties.

aannemers

en

gespecialiseerde

afwerkingsbedrijven, wat resulteert in een uiterst
professionele

De appartementen en woningen zullen beschikken over
de gekende PROMOBUILD-troeven:

Tot in de puntjes afgewerkt met kwaliteitsvolle

Hierbij doen wij sinds jaar en dag beroep op dezelfde
competente

GEPERSONALISEERDE
WONINGEN EN
APPARTEMENTEN

samenwerking

met

wederzijds

vertrouwen en respect tussen alle betrokkenen.
Uiteraard komt dit zowel coördinatie als service en

materialen
Volledig gepersonaliseerd naar uw keuze
Uitzonderlijke betalingsfaciliteit:
geen voorfinanciering en dus geen
overbruggingskredieten of rendementsverlies

kwaliteit ten goede!

DOMUS VESALIUS IN EEN OOGWENK

Ter Heidelaan 54A,
3200 Aarschot

6 comfortabele woningen met 3 tot 5 kamers

Strategische ligging en modern comfort

Tel. 016 20 85 85
immo@promobuild.be

24 appartementen met 1 tot 2 kamers

Ondergrondse parking en fietsenstalling

www.promobuild.be

Zeer energiezuinig, stijlvol en rustig

Gloednieuw ontworpen, groene oase

Hedendaagse architectuur

Hoogwaardige en gepersonaliseerde afwerking

RESIDENTIE
DOMUS VESALIUS

Exclusieve woningen en appartementen
Andreas Vesaliusstraat te Leuven
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Vesaliusstraat en te voet via de Rapengang. Dit prachtige
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project met 24 appartementen met 1 of 2 slaapkamers en

LEUVEN

6 woningen met 3 tot 5 slaapkamers is qua bereikbaarheid
en openbaar vervoer ideaal gelegen. Zowel te voet als met de
fiets ben je binnen enkele ogenblikken overal in de stad. Het
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Residentie Domus Vesalius staat synoniem voor stijlvol en
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drink- en winkelgelegenheden.
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rustig wonen in een prachtige historische stad met talloze eet-,
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station en de E40 zijn eveneens vlot en makkelijk bereikbaar.

levendige winkelstraten en uitgebreide horeca

vergeet je al snel dat je in een bruisende stad

aanbod. Allerhande evenementen doorheen

woont!
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een prachtig en gezellig park vlak aan je deur
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rijke geschiedenis, interessante architectuur,
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perfecte locatie om tot rust te komen. Met
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mooi aangelegde groene oase zijn dan de
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heeft enorm veel te bieden in het compacte
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In Leuven zal je je niet snel vervelen.... De stad

en

Geld

GROEN LEVEN IN DE STAD

het jaar zorgen voor vermaak naar ieders

E40

