
HET MEEST COMPLETE

handige gids voor het hele gezin

boeiende vakantiereportages

tips voor een heerlijk dagje uit

honderden gratis tickets te 

winnen

Op 11 juni in De Zondag, gratis bij uw bakker

le gezin

ages

gje uit

te 
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www.LD-VASTGOED.be
Bredestraat 200 - 9041 Oostakker
T: 093306533 - info@LD-vastgoed.be 

TE KOOP LOCHRISTI

Residentieel gelegen designvilla op 922m2

indeling: inkomhal, gastentoilet, keuken-family-room, ruime eetpl. (multifunc-
tionele ruimte met aparte toegang), zithoek met gashaard en vide, bijkeuken-
waspl., dubbele garage, 3 slaapkamers (mog tot 4 slpks), 2 badkamers.

Epc: 245 kWh/m2 (UC: 1770378), (Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv)

VOOR MEER INFO BEL 0472561803
info@LD-vastgoed.be

VP: 

€685000

DB384939E7

KASTEEL WISSELBEKE: ERKENDE ASSISTENTIEWONINGEN IN HET 

CENTRUM VAN MERELBEKE, REEDS 60% ONLINE VERKOCHT!

Oximo, de vastgoedmakelaar met online 
verkoopplatform, is in april gestart met de verkoop 
van de assistentiewoningen ‘Kasteel Wisselbeke’, 
een project van Vanhaerents Development. 
Ondertussen werd reeds 60% verkocht.

Het kasteel Wisselbeke is gelegen aan de 
Hundelgemsesteenweg in het midden van een 
prachtig park met beschermde bomen. Het kasteel, 
dat gebouwd werd in de 19de eeuw, zal in al zijn 
glorie gerestaureerd worden en plaats bieden aan 
6 kasteelsuites. In de diepte van het park worden 
er 36 parkfl ats gebouwd Goed voor 42 erkende 
assistentiewoningen in totaal. Vooraan in het 
project wordt ook een volledig nieuw restaurant 
ingericht waar zowel de bewoners als andere 
culinaire liefhebbers een maaltijd kunnen komen 
nuttigen.

Per groep van assistentiewoningen wordt een 
beheerinstantie aangesteld. Zij organiseert alle 

zorg- en dienstverlening en neemt het beheer 
van de gebouwen voor haar rekening. Voor de 
residentie Kasteel Wisselbeke zal dit gebeuren door 
de VZW Zorgbeheer, een samenwerking tussen de 
CM Zorgmakelaar en de syndicus Van De Woestijne.

Dit uniek project op een unieke locatie is 
interessant, niet alleen om zelf te bewonen maar 
ook als investering. Zo geniet u bij de aankoop van 
een verlaagd BTW-tarief van 12% en jaarlijks van 
een vrijstelling van onroerende voorheffi ng.

Oximo bvba - Hundelgemsesteenweg 588 - 9820 MERELBEKE - 0800 92001 - deonlinevastgoedmakelaar@oximo.be

Er zijn nog steeds entiteiten 
beschikbaar. Geïnteresseerden 

kunnen contact opnemen 
met Margot Van Melle, 

verantwoordelijke voor de verkoop:

margot.van.melle@oximo.be
0498 40 31 57

www.oximo.be

a lifetime project by
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GRATIS
GESCHENKVANAF AANKOOP
€75
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