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TE KOOP: 10 LUXE NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN  
IN HET HART VAN HARELBEKE 

Bouwplaats: Stationsstraat 3, 8530 Harelbeke 

CITY PARK, WONEN ZOALS JE BENT MET DAT TIKKELTJE MEER. 

Residentie City Park biedt prachtig afgewerkte, hedendaagse, lichtrijke en ruime 
nieuwbouwappartementen met grote terrassen. Deze “villa”residentie van de signatuur van architect 

Jan Delhuvenne huisvest 10 appartementen van hoogstaande architecturale kwaliteit met grote 
raampartijen  op een groene en rustige locatie in het hart van de stad Harelbeke. Dit project is zeer 

goed gelegen met alle voorzieningen (winkels, diensten, openbaar vervoer) binnen handbereik, schuin 
over het park van Harelbeke. Het beschikt over 14 garages met geautomatiseerde sectionaalpoort en 
10 bergruimtes op de kelderverdieping. Ruime inrichtingsbudgetten voor keuken en badkamer. Zeer 

hoge mobiliteitsscore (8,9). 100% voltooiingswaarborg volgens Wet Breyne. 

RECHTSTREEKS TE KOOP VAN EIGENAAR: 1-slaapkamerappartement van 149.000 EUR.  2-slaapkamer 
appartement vanaf 259.000 EUR, 3 slaapkamer van 349.000 EUR (excl. kosten). 

Unieke locatie – Tijdloos ontwerp - Royale afwerking – Ruim en lichtrijk – Grote terrassen 

MEERWAARDE VERZEKERD – AANPASBAAR AAN UW WENSEN 
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Het project heeft een architecturale en moderne vormgeving met grote raampartijen, plaatsbesparende 
vloerverwarming, kamerhoge deuren en grote leefterrassen. Het mikt doelbewust op de bewoner die 
het tikkeltje meer wil qua architectuur, ligging, (akoestisch) comfort, lichtinval en ruimte.  

De 4 grote appartementen (verdieping 2 en 3) zijn beschikbaar in een 2 slaapkamerconfiguratie, die 
eventueel mits goedkeuring door de promotor en dienst ruimtelijke ordening van stad Harelbeke ook 
in een 3 slaapkamerconfiguratie kunnen worden aangeboden. De penthouses op de derde verdieping 
hebben het ruimtegevoel van een loft omdat de living doorloopt tot in het dak. De 4 middelgrote 
appartementen (gelijkvloers en eerste verdieping) hebben elk twee slaapkamers. Er zijn twee 
éénslaapkamerappartementen met alle comfort. De appartementen op het gelijkvloers beschikken elk 
over een tuin. 

Het project bevat 10 appartementen en is hiermee kleinschalig waardoor de gemeenschappelijke 
kosten beperkt kunnen gehouden worden. Tevens woon je in een gebouw met een mooie en sterke 
identiteit: De prachtige appartementenresidentie heeft met 4 open zijden de allure van een villa. Dit 
heeft als voordeel dat de meeste appartementen aan drie zijden ramen hebben waardoor ze zeer 
lichtrijk zijn en veel ruimtegevoel geven. Bepaalde appartementen kunnen desgewenst ook worden 
uitgerust met bijkomende voorzieningen zoals een design gashaard.  

Het stadscentrum van Harelbeke ondergaat de komende jaren een belangrijke metamorfose waarbij 
het Marktplein wordt heringericht. Dit genereert ook een meerwaarde voor het project. 
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De appartementen in Residentie City Park onderscheiden zich door hun locatie, grootte, ontwerp en 
afwerkingsgraad. Dit zorgt niet enkel voor hoogstaand leefcomfort maar ook voor meerwaarde op 
termijn:  

1. Locatie: zeer centraal en rustig gelegen schuin tegenover het park in Harelbeke.  Winkels, 
scholen, diensten, restaurants en openbaar vervoer op wandelafstand (100-200 m). 

2. Grootte: De appartementen zijn zeer ruim tot 120 m² en hebben een ruim terras tot 23m² of 
tuin tot 90m².  

3. Hedendaags ontwerp met tijdloze materialen van de signatuur van architect Delhuvenne 
4. Hoge afwerkingsgraad: tot in de puntjes afgewerkt met kwalitatieve materialen: 

a. Grote raampartijen van vloer tot plafond in de living. Zeer lichtrijk en aangenaam 
ruimgevoel. Kwalitatieve aluminium schuiframen. 

b. Performante vloerverwarming op lage temperatuur: energiezuinig (ca. 20% zuiniger), 
plaatsbesparend, gelijkmatige warmteverdeling, geen koude tegels, hoogstaand 
leefcomfort, onzichtbaar (esthetiek),  minder stof, betere relatieve vochtigheid. 

c. Ruim inrichtingsbudget keuken, badkamer, vloeren, … 
d. Ruime elektriciteitsvoorzieningen. Videoparlofonie.  
e. Zonnepanelen: ieder appartement beschikt over eigen zonnepanelen (discreet 

geplaatst op het dak van de garages achteraan het perceel). Energiezuinig en 
duurzaam! 

f. Kwalitatieve bouwmaterialen: vb. silicone sierpleister hydrofuge (tegen bevuiling), lift 
merk Kone, Elektriciteit NIKO, … 

g. Bijzondere aandacht voor akoestische isolatie 
h. Hoogstaand binnenschrijnwerk: Vlakke kamerhoge deuren met onzichtbare 

deuromlijsting. De ruimte lijkt hierdoor hoger.  (zie ook foto in bijlage) 
i. Garage met geautomatiseerde sectionaalpoort met afstandsbediening. 
j. Balansventilatie type D met warmterecuperatie: comfort, energiezuinig en gezond 

binnenklimaat. 
k. E-peil 40. S peil 31. Zeer energiezuinig. Risico van oververhitting wordt beperkt.  
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Vrijblijvende info en verkoop: 

Pascal Steeland 

Gsm 0479 432 463 

www.steeland.be 

pascal@steeland.be 


