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Genkersteenweg 420 

3500 HASSELT 

TE KOOP € 200.000 
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Betaalbare luxeappartement met autolift 

 

In de hoofdstad van de smaak en niet ver gelegen van het domein Bokrijk 

vinden we 6 luxueuze appartementen en 2 kantoorruimten terug. De volledig 

opgewaardeerde Genkersteenweg met zijn vele winkels en restaurants is dan 

ook de ideale locatie. Je bent er op enkele minuten op de autostrade maar ook 

scholen en openbaar vervoer zijn snel en makkelijk bereikbaar. Pure rust kan je 

vinden in het domein Bokrijk dat door een fietsnetwerk verbonden is met 

andere recreatieparken zoals Hengelhoef en Kelchterhoef. 

Deze residentie is opgetrokken in een moderne architectuur en voldoend aan 

de allerlaatste normen qua isolatie, ventilatie en leef comfort. De leefruimtes 

en de terrassen van de appartementen liggen aan de achterzijde van het 

gebouw met zicht op een oase van groen. Er is voor elk appartement een 

autostaanplaats voorzien (mits meerprijs) die bereikbaar is met een heuse 

autolift. En sterk staaltje maatwerk! 

De appartementen worden afgewerkt naar eigen keuze of naar een standaard 

keuze waarbij de leveranciers zich in het topsegment bevinden. 

U wordt tijdens het hele traject begeleid door ons professioneel team van 

experts die elke dag klaar staan voor op al uw vragen te antwoorden  

Mogen wij jou snel verwelkomen? 

 

Bel 089/20.89.89. voor meer info op kom langs op ons verkoop kantoor  
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Kenmerken  

  
Algemeen  
Type Half bebouwing 
Bouwjaar 2018 
Bewoonbare oppervlakte 85.90 m² 
Oppervlakte perceel  
  
Financieel  
Prijs € 200.000 
Onder Btw-stelsel Ja 
Beschikbaarheid Bij oplevering 
  
  
Geografische ligging  
Adres Genkersteenweg 420D/1.02 
Vlak bij scholen Ja 
Vlak bij winkels Ja 
Vlak bij snelweg Ja 
Parking Ja 
  
Energie  
EPC Nog te bepalen 
Beglazing Dubbel  
Schrijnwerk  Zwarte aluminium profielen 
Type verwarming Aardgas / Condensatiewandketel 

(Viessmann) 
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Indeling  
Living  Tegels 
Keuken Tegels, Volledig geïnstalleerd 
Slaapkamers 1 
Badkamer Geïnstalleerd 
Toilet 1 
Terras Ja 
Garage Ja 
  

 
 
 

 

Ruimtelijke ordening  
Bestemming Woongebied 
Bouwvergunning Ja 
Verkavelingsvergunning Ja 
O-peil Niet gelegen in overstromingsgebied 

 

 

Extra’s  

 

❖ Vloerverwarming 

❖ Zonnepanelen 

❖ Fietsenstalling 

❖ Algemene containerkelder 

❖ Autolift 
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Foto’s  
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Grondplan  

http://www.immo-wereld.be/


 

www.immo-wereld.be  | Weg naar Zwartberg 170/1, 3530 Houthalen-Oost | info@immo-wereld.be 

Omgeving 
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