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APPARTEMENTEN MET 1, 2 OF 3 SLAAPKAMERS
TOPLIGGING NABIJ CENTRUM EN STATION WETTEREN   -   IDEALE UITVALSBASIS NAAR GENT

	Luxueuze afwerking en 
vloerverwarming
	Zeer laag energieverbruik: 

25 euro/maand
	Warmtepomp, zonnepanelen, 

elektrische laadpaal
	Betaal 5 jaar géén 

onroerende voorheffing
	Bringme afleverboxen



KOPEN IN RESIDENTIE SAUVIGNON
LUXUEUS WONEN & SLIM INVESTEREN

6 CONCRETE VOORDELEN OP EEN RIJ
Voordeel 1     EEN LUXUEUZE AFWERKING

In Residentie Sauvignon ligt de lat inzake 
afwerking bijzonder hoog: hier vindt u 
geen doordeweekse schilderdeuren of 
goedkope materialen. Elk appartement 
beschikt standaard over vloerverwarming, 
afgewerkte binnendeuren en betegeling in 
elke ruimte, handdoekdroger in de badkamer, 
fraaie keuken  inclusief vaatwasser 
en inductiekookplaat, en zoveel meer. 
Leveranciers hebben tal van referenties en 
denken actief mee met de klant.

Voordeel 2     LAGE ENERGIEFACTUUR

BEN staat voor Bijna EnergieNeutraal, de 
energiezuinige standaard vanaf 2021. Resi-
dentie Sauvignon haalt deze norm nú al. De 
gebruikte technieken - 100% verwarming en 
warm water via een warmtepomp, regen-
waterrecuperatie, balansventilatiesysteem, 
ecologische verlichtingsarmaturen en zonne-
panelen - resulteren in een zeer lage energie-
factuur. Concrete cijfers?
In deze appartementen zal de 
gemiddelde verwarmingskost 
bij een normaal gemiddeld 
verbruik per maand slechts 
+/- 20 à 30 euro bedragen 
volgens ramingen van de fabrikant. 

Voordeel 3    FISCALE PREMIES

Kopers van een BEN-project kunnen rekenen 
op aanzienlijke fiscale voordelen. Zo kan u 
aanspraak maken op extra interessante 
kredietvoorwaarden bij een aantal banken 
en is er een e-peilpremie van minstens 1.000 
euro. En het kan nóg straffer: wist u dat u 
bij dit project gedurende de eerste vijf jaar 
geen onroerende voorheffing zal betalen?

Voordeel 4    DUURZAME TECHNOLOGIE

Met dit nieuwbouwproject bent u klaar voor 
de toekomst: er is natuurlijk de filosofie van 
de BEN-norm, inclusief de laadpunten voor 
elektrische fietsen en elektrische wagens. 
Daarnaast zijn er de Bringme Boxen: dit zijn 
elektronische afleverboxen, waardoor 
boodschappen, maaltijden of pakjes steeds 
aan huis kunnen worden gebracht of 
opgehaald bij afwezigheid. Fantastische 
technologie die almaar aan belang zal winnen, 
en dus vanzelfsprekend haar plaats heeft in 
Residentie Sauvignon.

Voordeel 5    UITVALSBASIS NAAR GENT

Torenhoge vastgoedprijzen in de grootstad doen 
mensen uitwijken naar het hinterland van 
Gent. Wetteren is een logisch alternatief: 
het is er fijn om wonen, en dankzij de centrale 
ligging en de vlotte verbindingswegen 
naar E17 en E40 bereikt men de stad in 
geen tijd. Tientallen groene fietsroutes 
en wandelpaden strekken zich uit tot in de 
Gentse binnenstad.

Voordeel 6    VLAKBIJ CENTRUM EN STATION

Residentie Sauvignon bevindt zich op minder 
dan een kilometer van de gezellige markt 
van Wetteren: winkels en horecazaken zijn 
met andere woorden vlakbij. Het station 
situeert zich enkele meters verderop. In tijden 
van files en verkeersdrukte is de centrale 
ligging van deze nieuwbouwresidentie een 
buitengewoon pluspunt.
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