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Welkom thuis,
in De Reukens
NEW, een partner om op te bouwen
Jouw thuis creëren in een aangename buurt,
dat is als residentiële projectontwikkelaar
ons belangrijkste doel.
Bij de ontwikkeling van een project vertrekken we steeds vanuit de bestaande woonsituatie en gaan we op zoek naar manieren om
een meerwaarde te bieden voor de ganse
buurt.
Maatschappelijk relevante thema’s liggen
ons nauw aan het hart. We ambiëren om op
lange termijn zoveel mogelijk rekening te
houden met mobiliteit, klimaat en innovatie.
We zetten oprecht in op verbinding.
Onze projecten overstijgen vaak generaties
en brengen mensen uit verschillende levensfases samen. Net zoals in ons familiebedrijf.
Zoek je een plek om te genieten en tot rust
te komen? Neem dan contact op met ons enthousiast team. Met een menselijke benadering zorgen we ervoor dat je je onmiddellijk
thuis voelt.

www.dereukens.be
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Een warm hart voor jouw buurt
NEW heeft een warm hart voor sociale
initiatieven. Daarom ondersteunen we
lokale goede doelen bij elk project dat we
realiseren. Voor De Reukens kunnen zowel
vzw Villa Max als Free Run Paddock op onze
steun rekenen.

Per verkocht appartement in
De Reukens zal een bedrag
van €250 geschonken worden
aan VZW Villa Max en Free
Run Paddock
Vzw Villa Max is een organisatie die gezinnen
met een ernstig ziek kind een ontspannen en
kosteloze vakantie aanbiedt.
Free Run Paddock staat voor begeleiding
van kinderen, jongeren, personen met of
zonder beperking en gezinnen die even
uit balans zijn. Door ze op een natuurlijke,
ongedwongen wijze te laten omgaan met
paarden, helpen we ze innerlijke rust te
vinden en terug in hun kracht te komen.
Met jouw aankoop help je dus om
mensen meer te laten stralen en draag je
rechtstreeks bij aan aan een unieke beleving
voor kinderen en gezinnen die er echt nood
aan hebben.

VZW Villa Max
& Free Run Paddock
www.vzwvillamax.be
www.freerunpaddock.be
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Prachtig wonen
aan de rand van
een natuurgebied

Over De Reukens
De nabijheid
van de stad
Ideale
bereikbaarheid
2 minuten wandelen naar de bushalte
15 minuten wandelen naar het dorpscentrum
15 minuten rijden met de auto naar Antwerpen en Mechelen

Een nieuw project gelegen in de achtertuin
van Antwerpen met alle comfort van het
dorpscentrum van Aartselaar. In geen tijd
sta je in het midden van natuurgebied De
Reukens of ontdek je per fiets de groene
omgeving van de Rupelstreek. De Reukens
heeft voor elk wat wils.
Er is een divers aanbod aan comfortabele en
energiezuinige appartementen. Dankzij de
zuidgeoriënteerde terrassen en de naadloze
overgang van de gemeenschappelijke
tuin in het natuurgebbied, kan je optimaal
genieten van de groene omgeving. De brede
raampartijen zorgen voor een lichtrijke en
kwalitatieve woonbeleving, dit zowel tijdens
de warme als de koudere dagen.

Over de omgeving
De Reukens ligt op een steenworp van het
dorpscentrum van Aartselaar en biedt het
beste van twee werelden.

De luxe van de dorpskern

Enerzijds ideaal bereikbaar voor woon-werk
verkeer en anderzijds een plaats om echt tot
rust te komen.

Carrefour Market
950m
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Facts & Figures

Kapelle Apotheek
1100m

In de achtertuin van De Reukens vind je een
heus natuurgebied waar je ontsnapt aan de
drukte van de dag. Het is de perfecte locatie
voor een rustige wandeling en een goed
startpunt voor een ontspannen fietstocht.
Verder heb je alle praktische voorzieningen
zoals winkels, scholen en sportgelegenheden
bij de hand.

Langlaarsteenweg 73-75, 2630 Aartselaar

GO! basisschool De Blokkendoos
750m

9 appartementen

Gemeentelijke basisschool Cade
700m

Onder- en bovengrondse autostaanplaatsen

Bakkerij Peeters
400m
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De Reukens

Langlaarsteenweg 73-75,
2630 Aartselaar
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Inspraak op afwerking en inrichting
Energiezuinig wonen met BEN
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Over de
appartementen
De 9 appartementen hebben een moderne look & feel en een hoge
afwerkingsgraad. Ze beschikken over 2 slaapkamers, een ruime leefruimte
en een open keuken met een prachtig zicht op de natuur. De ruime
terrassen en gezellige tuinen geven iedere bewoner een eigen plekje om
te genieten van zwoele zomeravonden.
Alle appartementen voldoen bovendien aan de BEN (Bijna-EnergieNeutraal)-normen, een mooie garantie voor een laag energieverbruik.
Niet alleen voordelig voor uw portemonnee maar ook voor het milieu.

opp

slpk

Tuin/Terras

APP 73 A1

85

2

65

APP 73 A2

80

2

63

APP 75 A

110

2

125

APP 73 B1

85

2

11

APP 73 B2

86

2

11

APP 75 B1

86

2

11

APP 75 B2

88

2

11

APP 73 C

89

2

43

APP 75 C

83

2

43

Extra troeven

9 ondergrondse staanplaatsen
6 bovengrondse staanplaatsen
3 bezoekerparkings
9 ondergrondse bergingen

6

Over de
afwerking
Je appartement wordt afgewerkt met kwalitatieve en duurzame
materialen. Voor de keuze van de afwerking verwijzen we je door naar
ons netwerk van partners en specialisten. Zij zijn geselecteerd op basis
van strenge criteria die aansluiten bij onze filosofie en werkwijze. Zij
begeleiden je persoonlijk bij het maken van je keuzes.
Voor elk onderdeel van je appartement is een realistisch budget voorzien
waarmee je je keuzes kan maken. Kies je toch graag iets extra? Dan
brengen we je via het digitaal klantenportaal op een transparante manier
op de hoogte van een eventuele meerkost.
De plaatsing van de vloeren, keuken en badkamer vertrouwen we toe aan
vakmensen. Zo hoef jij alleen nog te dromen over inpakken en verhuizen.

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Het
bijzondere aan BEN-woningen is dat ze
weinig energie verbruiken voor verwarming,
ventilatie, koeling en warm water. Ideaal om
je energiekosten laag te houden dus!
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Appartement 73 - B2

2 slpk

Oppervlakte		
86 m²
Terras			11 m²

9
90
90

288

141

9

9

144
150

288

Verdieping 1

Appartement 75 - B1

SLAAPKAMER 2

60

294

139

BADKAMER

151

150

294

SLAAPKAMER 1

9

32

478

85,5

BADKAMER

9

60

14

32

95

bruto: 85,8m 2

APP 73 B2

175

70

LEEFRUIMTE
& KEUKEN

515

144

187

154

WC

99

9

14

60

9
90

9

167
60
32

32

175

bruto: 85,9m 2

APP 75 B1

95

70

LEEFRUIMTE
& KEUKEN

-Niet contractueel document
-Meubels, schrijnwerk en buiteninrichting zijn indicatief
-Afmetingen kunnen wijzigen i.f.v. stabiliteit en technieken

Bruto oppervlakte
Terras

515

85,8m2
11m2

APPARTEMENT 73 B2 - 2SLPK

99

WC

180

151

346

VERDIEPING 1

559
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www.dereukens.be
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32
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58
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SLAAPKAMER 1

9

160
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SLAAPKAMER 2

314

0

32

0

32

1

TERRAS

200

1

200
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2

2

N

N

32
32
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32
160
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256

90
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Verdieping 1

2 slpk

Oppervlakte		
86 m2
Terras			11 m2
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SLAAPKAMER 1
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BERGING
154

244
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120

120
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14
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32
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LEEFRUIMTE
& KEUKEN

APP 75 A

110

SLAAPKAMER 1

37

37

SLAAPKAMER 2
37
357

Gelijkvloers

32

963

Appartement 75 - A1

468

2 slpk

Oppervlakte		
110 m²
Terras			28 m²
Tuin 			
90 m²
11

90

261

530

32

614

0

1
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Ben je op zoek naar een veilige belegging?
Dan zit je goed in De Reukens! Het project voldoet aan de 3 kritische pijlers die bijdragen
aan het rendement van je investering.

Een future proof bouwmethode
Een ideale en bereikbare locatie
Een haalbare prijs voor een mooie meerwaarde

“

Het is een team dat met hart
en ziel achter zijn projecten
staat. Een team dat respect heeft
voor de gezinnen die met hun
in zee gaan. Wij hebben het ons
nog geen seconde beklaagd.

Bovendien geniet je de eerste 5 jaar van een vermindering van minstens 50% op de
onroerende voorheffing!

Waarom bouwen met NEW?
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Persoonlijk: Het bouwen van je toekomstige thuis is een belangrijke levensgebeurtenis. We pakken het daarom heel persoonlijk en menselijk aan bij NEW. We werken
met een toegankelijk team dat graag tijd
voor je maakt.

Transparant: Goede afspraken maken
goede vrienden. Daarom gaan we bij NEW
voor een duidelijk en realistisch lastenboek. Daarmee is de juiste toon meteen
gezet. We voeren steeds een open communicatie, what you see is what you get.
We garanderen enkel aangename verrassingen.

Innovatief: In het bouwproces integreren
we stap voor stap innovatieve technieken
die jouw thuis future proof maken. Verder
brengt NEW het beste van twee werelden
samen in haar aanpak. Digitale platformen
helpen ons team om informatie uit te wisselen zodat we extra tijd hebben voor een
persoonlijke aanpak in een offline context.

Een warm hart: Niet iedereen is op de
wereld gezet met dezelfde kansen en mogelijkheden. Daarom dragen we met NEW
actief bij aan sociale, lokale initiatieven.
Voor elk project dat we realiseren steunen we een goed doel in de nabije buurt.
Samenwerken met NEW betekent dus ook
bijdragen aan een betere wereld.

”

- Familie Haverals

Wordt De Reukens
jouw nieuwe thuis?
Neem vandaag vrijblijvend contact op met
ons. We maken graag tijd om te luisteren
naar je wensen en om meer informatie zoals
het plan en lastenboek te bezorgen.

Ons team staat voor je klaar

03 887 87 78
Kapellestraat 45, 2630 Aartselaar
www.vanreethvastgoed.be
info@vanreethvastgoed.be

Ziggu... Wat is dat?
Ziggu is een online klantenomgeving waar je
alles over je project kan vinden en opvolgen.
Een handige verzamelplaats voor alle nuttige
documenten en hét communicatiemiddel bij
uitstek dat bijdraagt aan een wauw-beleving.

03 877 54 50
Nieuwstraat 8, 2630 Aartselaar
www.vastgoeddesmet.be
info@vastgoeddesmet.be

Meer info vind je op

www.dereukens.be

Drukkerijstraat 22 b2101, 2000 Antwerpen
+32 473 525 000

info@n-e-w.be

www.n-e-w.be

