
E313

Bilzen

Tongeren

Bi
lze

rs
te

en
w

eg

To
ng

er
se

st
ee

nw
eg

Weyerstraat

Pasbrugstraat

Droogbroekstraat
Gansterenstraat

O
ud

e 
N

ed
er

ba
an

Dorpstraat

Zapstraat

Onze Lieve Vrouwstraat

Wil je meer weten? 
Wij nodigen je van harte uit op 

zaterdag 18 & zondag
19 november 2017.
Je bent welkom van 
13.00 tot 17.00 uur.  
Wij bieden je graag een drankje aan. 
Kom zeker een kijkje nemen! 

CONTACT
BOUWHEER
Stylio bvba  I  Wijngaardstraat 8 bus 1  I  3740 Bilzen
Tel: +32 89 50 35 85  I   info@stylio.be I   www.stylio.be

VOOR VERKOOP EN INLICHTINGEN
Immo P&A I  Wijngaardstraat 8 bus 1  I  3740 Bilzen
Tel: +32 89 50 35 85  I   info@immopa.be I   www.immopa.be

Where dreams come home

Dé ideale ligging voor 
onze 3 projecten

Aan de Bilzersteenweg en een zijstaat 
ervan, de Weyerstraat in Hoeselt, 
verrijzen weldra de  nieuwbouwpro-
jecten  Apollo, Verona & Xenia. 
Deze appartementen complexen situ-
eren zich vlakbij het gezellig centrum 
en in de nabijheid van boeiende steden 
als Tongeren, Bilzen, Maastricht.

Ook de E313 ligt in de buurt van het 
project zodat u in geen tijd in Luik,  
Antwerpen of Brussel staat.

Apollo
Verona
Xenia

Van harte welkom op ons
LANCERINGSWEEKEND

zaterdag 18  &  zondag 19 november 2017
van 13u00 tot 17u00

Weldra 
ook fase 3
Residentie

 Xenia



Residentie Apollo 
fase 1

Knap wonen op ieders maat
Residentie Apollo huisvest 20 appartementen 
waarvan 5 met 1 en 15 met 2 slaapkamers. De 
oppervlaktes variëren tussen 70 en 99m2. 
Elk appartement beschikt ook over een zon- 
georiënteerd terras.

Het gebouw wordt uitgerust met twee liften 
en beschikt over een ondergrondse garage. 
Hier worden autostaanplaatsen en kelderber-
gingen ondergebracht die afzonderlijk te koop 
zijn. 

Slim wonen
Maak kennis met residentie Apollo en Villa  
Verona . 
Een modern appartementencomplex, opge-
bouwd uit de meest duurzame materialen. 
Hierdoor staat energiezuinigheid centraal  

en voldoet het gebouw aan de meest recente 
EPB-normen. En u? U voelt en ziet het verschil 
in elk detail!

Niet alleen aan de duurzaamheid en energie-
zuinigheid schenken we aandacht, ook het 
wooncomfort en binnenklimaat is voor ons 
van groot belang. Maak van uw appartement 
een echte thuis, want dankzij de voorziene 
budgetten kiest u de inrichting en afwerking 
immers helemaal zelf! 

Villa Verona
fase 2

Nog 
6 appartementen 

te koop

In fase 2 huisvestigt Villa Verona 5 villa appar-
tementen en 1 luxueus penthouse.
De appartementen variëren hier tussen de  
90m2 en de 160m2. Elk villa appartement be-
schikt ook over een zongeoriënteerd terras.

Het gebouw wordt uitgerust met een lift en 
beschikt over kelderbergingen. Ook is ieder 
appartement voorzien van 1 carpool, extra 
staanplaatsen zijn afzonderlijk te koop.

Exclusief wonen!
Bijzondere voorwaarden 

bij het 
lanceringsweekend


