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Behic

Vincent

Maxime

Olivier

Catherine

Turan

Contacteer ons 
voor een VRIJBLIJVENDE SCHATTING of advies i.v.m. de verkoop 
van uw eigendom

Kantoor Genk Marktstraat 4 - 3600 Genk - 011 30 50 50 

Kantoor Hasselt Maastrichtersteenweg 8 - 3500 Hasselt - 011 30 50 50

Kantoor Beringen Koolmijnlaan 33 - 3580 Beringen - 011 30 50 52

Ines Jessy

Kirsten

Monique

Hasaluth
Residentie

Behic Kargin: 
Vastgoedmakelaar - BIV 508943

Catherine Bijnens: 
Stagiair vastgoedmakelaar - BIV 511093

Ines Bollen: 
Verkoop

Jessy Baeten: 
Nieuwbouw en opvolging verkoop 

Kirsten Simonaitis: 
Juridische opvolging

Maxime Geuns: 
Vastgoedexpert

Monique Verhaeghe: 
Offi ce manager

Olivier Cleeren: 
Vastgoedexpert

Turan Orhan: 
Stagiair vastgoedmakelaar - BIV 504510 

Vincent van Assche: 
Vastgoedmakelaar - BIV 509465

Wim Persyn: 
Zaakvoerder - BIV 503124 

Residentieel wonen 
in de groene rand van Hasselt.
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Knap nieuwbouwproject tussen kleine en grote ring van Hasselt

Welkom op het knappe nieuwbouwproject Hasaluth, gelegen 

tussen de kleine en grote ring van Hasselt. Hasaluth verwijst 

naar de etymologische benaming van de stad Hasselt, wat 

hazelarenbos betekent. Op deze locatie woont u vlakbij de stad, 

en ervaart u toch het gevoel van rust en natuur.

Vanop de kleine ring bereikt u gemakkelijk de brug van de 

Sint-Truidersteenweg richting de grote ring. Op deze invalsweg 

naar het centrum verschijnt dit project - op nummer 213, 215 

en 217 - waarin comfort, ruimte, energiezuinigheid en kwaliteit 

primeren. 

Zongeoriënteerde terrassen
De drie appartementen op de gelijkvloerse verdieping beschik-

ken over een mooie privé-tuin, inclusief tuinberging. Wenst u 

hogerop van een mooier zicht te genieten? Dat kan ook. Op de 

eerste verdieping treffen we vier appartementen, waarvan drie 

duplexen met ruime oppervlaktes van 77,5 m2 tot 112 m2. Van 

op de zuidelijk georiënteerde terrassen kan u genieten van het 

aanwezige groen en de aangename rust.  

Op de tweede verdieping voorzien we een ruimer appartement, 

ingevuld met twee slaapkamers. De bovenste verdieping wordt 

een knap dakappartement met een oppervlakte van 105,5 m2 

ingericht, inclusief twee zonneterrassen. Ook parkeren hoeft 

geen probleem te vormen. Aan de zijde van de Boomkensstraat 

rijdt u de autolift binnen die u tot de kelderverdieping brengt. 

Van guur weer ondervindt u zo geen last.

Prijzen voor dit project: vanaf 238.125 euro, excl. kosten, 

volledig afgewerkt volgens budgetten opgenomen in lasten-

boek. Staanplaats & kelderberging zijn bij aan te kopen 

(25.000 euro, excl. kosten).

Wenst u graag bijkomende informatie over dit mooie 

project? Neem gerust contact op met ons kantoor op 

011 30 50 50 of jessy@immogroep5.be HASSELT
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Gouverneur Verwilghen Singel

Koop en verkoop, 
zonder zorgen, met succes
U heeft interesse in een appartement 
binnen residentie Hasaluth en overweegt 
zo uw huidige woning te verkopen? Immo 
Groep 5 zorgt voor een snelle en pro-
bleemloze verkoop. U krijgt de juiste prijs 
voor uw woning en kan zonder kopzorgen 
een nieuw hoofdstuk inwijden. 

Meer informatie over onze werking? 
Contacteer ons verblijvend: 
011 30 50 50 of jessy@immogroep5.be

Bezoek ons in Genk, 
Hasselt, Beringen of 
bel 011 30 50 50

Residentie Hasaluth 

9 SMAAKVOLLE APPARTEMENTEN 
MET TERRAS OF TUIN OP INVALSWEG 
NAAR STADSCENTRUM!

Wonen in 
de groene rand 
van Hasselt

Residentie

Hasaluth
Voorzijde: 6 appartementen
Sint-Truidersteenweg 213-215-217

Achterzijde: 3 appartementen
Boomkensstraat 220

een project van:
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