moos.
Dicht bij de stad, maar toch in het groen, dit is Moos.
Ideaal gelegen in de groene stadsrand van Aalst in
een aangename residentiële wijk. In het kleinschalige
appartementsgebouw kan je proeven van het beste
van twee werelden. Het centrum van Aalst is vlakbij
2

en tegelijkertijd kan je genieten van een groene oase
aan rust.

3

indeling voor het ideale wooncomfort met grote
leefterrassen en een optimale lichtinval. Zij worden
gebouwd volgens het BEN-principe, wat maakt dat
het een ideale investering is voor morgen. Wonen in
Moos is kwalitatief wonen aan de rand van de stad.
Ben je benieuwd naar meer? We nemen je graag mee
naar een thuis waar iedereen zich goed voelt. Waar
er wordt gelachen, genoten en plezier gemaakt. Een
nieuwe woning waar gezelligheid voorop staat.

Welkom in Moos.
www.projectmoos.be
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De appartementen hebben allen een doordachte

Aalst is een gezellige stad voornamelijk gekend door
haar rijke traditie van Carnaval. Daarnaast is het ook
een levendig stadscentrum waar het heel het jaar door
leuk vertoeven is. Moos is ideaal gelegen op vijf minuten
fietsen van het centrum waardoor je kan genieten
van de vele voordelen die de stad Aalst te bieden
heeft, zoals; gezellige restaurants en cafés, een ruim
winkelaanbod en vele ontspanningsmogelijkheden.
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grondplan
Aalst.

ANTWERPEN

LEDE

MOOS

Mijlbekelaan 19
9300 Aalst

Verschillende sportinfrastructuren zoals sportcomplex
Ten Rozen, hockeyclub Patria, tennisclub Beukenhof
en het openbaar zwembad zijn op een steenworp
gelegen van Moos. Daarnaast kan je genieten van
een ontspannende wandeling of loopsessie in het
nabijgelegen Zwembadpark en is het OLV-Ziekenhuis
vlak om de hoek.
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MOOS AALST

thuiskomen in de
groene rand van Aalst.

AALST

Moos is thuiskomen in een aangename woonwijk
waar een groene omgeving verweven wordt met een
bruisende stad.

ideale ligging.

ASSE
ERPE-MERE

Aalst heeft een perfecte ligging tussen Gent en
Brussel met een ideale verbinding naar deze twee
steden met zowel het openbaar vervoer als met de
wagen. Het treinstation is op amper vijf minuten
fietsen en de autosnelweg E40 is vanuit Moos snel
bereikbaar zodat je vlot de rest van België kan
verkennen.
De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich op slechts
400 meter en te voet ben je op 20 minuten in het
centrum van Aalst.
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maximaal van jouw dag kan genieten. Heerlijk

APPARTEMENT G

inkom
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dag? Het ruim zuid-oost gericht leefterras laat je
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telkens weer even op de pauzeknop drukken.
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ontbijten of een aperitiefje na een wervelende

De appartementen kunnen volledig volgens jouw

Niveau 1

stijl ingericht worden. Heb je liever strak en modern
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of hou je van een pure en zachte inrichting? Onze
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interieurstyliste begeleidt je in de creatie van het
interieur dat helemaal bij je stijl past.
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De buitenruimtes zijn zo georiënteerd zodat je
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Woonoppervlakte: 73 m2 – 109 m2
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met 1, 2 tot zelfs 3 slaapkamers. Allen zijn ze

- Niet contractueel document
- Meubels, schrijnwerk en buiteninricht
- Afmetingen kunnen wijzigen i.f.v. stab
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www.projectmoos.be
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De twee penthouses in Moos baden in licht en
ruimte. Zij hebben beiden prachtige doorzon
leefruimtes met grote aangrenzende terrassen
voor een maximaal
APPARTEMENT
I - 1 SLPKruimtegevoel. Heel de dag
door heb je een weids zicht en kan je ongestoord
Bruto oppervlakte
81,44 m
genieten van je weelderige
levensstijl.
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168
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18,56 m2

Mag het allemaal wat grootser? De twee
penthouses kunnen
samengevoegd worden
Niveauook
2
tot een luxueuze penthouse van maar liefst
160m2 met een enorm terras van 70m2. Samen
met je persoonlijke interieurstyliste kan je de
penthouse helemaal inrichten naar jouw stijl en
levenspatroon. De naadloze afwerking en het
gebruik van kwalitatieve materialen vervolledigen
het plaatje van Moos. Kortom, een unieke thuis
Mijlbekelaan
op een
droomlocatie op een boogscheut van het
centrum van Aalst.
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- Niet contractueel document
- Meubels, schrijnwerk en buiteninrichting zijn indicatief
- Afmetingen kunnen wijzigen i.f.v. stabiliteit en technieken
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ideale investering
voor morgen.
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Wij bouwen bijna-energieneutraal (BEN)
waardoor je kan genieten van minstens 50%
korting op de onroerende voorheffing voor 5
jaar.
Moos is ideaal gelegen aan de stadsrand van
Aalst en vlakbij het OLV-ziekenhuis.
Zowel
functionele
studio’s
als
leuke
appartementen met één slaapkamer zijn het
ideale investeringsproduct van morgen.
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Door de kleinschaligheid van Moos met een ideale
mix aan verschillende types van appartementen
wordt er een perfect investeringsproduct gecreëerd.
Ieder appartement kan genieten van een optimale
indeling met een ruim terras voor het ideale
wooncomfort.

MOOS AALST

APPARTEMENT F

184

•

VP 2.35m

inkom
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VP 2.35m

Geen zin of tijd om je hoofd te breken over de inrichting van jouw investeringsappartement? Onze
interieurstyliste zorgt voor een duurzame inrichting
die tegelijk tijdloos als klassevol is. Zo bespaar
je tijd en energie en kan je met een gerust hart
investeren.
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Wil je meer weten over de investeringsmogelijkheden? Wij adviseren je graag!
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Droom je van een investering in vastgoed? Dan
zit je bij Moos goed! Wij vertellen je hier alvast
waarom:

- Niet contractueel document
- Meubels, schrijnwerk en buiteninricht
- Afmetingen kunnen wijzigen i.f.v. stab

gezellige thuis in
jouw stijl.
Smaken zijn verschillend, maar kwaliteit is dat niet. Daarom werken we met
gerenommeerde leveranciers. We bieden instapklare appartementen aan en
12

werken hierbij met realistische budgetten. Een interieurstyliste begeleidt je

13

in de keuze van vloer, tegels, badkamer en keuken zodat jij jouw gezellige

Koken in een droomkeuken
In ieder appartement is een kwalitatieve keuken voorzien in hoogwaardige
laminaat met toestellen van A-merken. Kortom, keukens voorzien van een
mooie basisuitrusting voor iedere kok.
Functionele badkamer
De badkamer is functioneel ingericht en afgewerkt met een tegelvloer en
een douche. Liever een bad? Dan kunnen we het sanitair aanpassen. Hoe
dan ook staat onderhoudsvriendelijkheid in een mooi en praktisch design
steeds voorop.
Keuzerstress? Onze interieurstyliste heeft drie verschillende pakketten
ontwikkeld met elk hun eigen stijl. Zo kan je rustig achteroverleunen en
zorgen wij voor de inrichting.

MOOS AALST
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thuis kan creëren volgens je eigen stijl.

wie is new?
warm hart voor
onze buur(t).
NEW draagt een warm hart voor sociale initiatieven.
Daarom ondersteunen we lokale goede doelen
bij elk project dat we realiseren. Per verkochte
woonentiteit binnen Moos zal een bedrag van 500
euro geschonken worden aan de vzw SOS Schulden
op School. Zo kunnen wij samen bijdragen aan
14

een goede educatie voor kinderen en jongeren in
moeilijkheden.

Als residentiële projectontwikkelaar zet NEW zich dagelijks in
om de ideale woningen te creëren over verschillende generaties
heen. Wij bouwen een thuis waar je tot rust komt en kan
genieten van het leven. Ieder project wordt ontwikkeld met een
eigen visie waardoor geen enkele ontwikkeling gelijk is. Uit elke
locatie halen we het maximale naar boven voor een perfecte
woonomgeving.
Toekomst van vandaag
NEW denkt vooruit. Dit betekent als projectontwikkelaar dat we

15

bij elk project een paar stappen verder denken. Er wordt rekening gehouden met de woonkwaliteit en de bereikbaarheid, niet

SOS Schulden
op School.

en met oog voor de verschillende verwachtingen over de vele
fases van het leven heen.
Thuis voelen van bij de aankoop
Met een ultieme aankoopbegeleiding laten we je thuis voelen

SOS Schulden op School is een vzw die streeft

van bij de aankoop. Onze technisch adviseur en interieurstyliste

naar gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en

begeleiden je in het volledige proces zodat we voor jou de

jongeren, meer specifiek door aandacht te besteden

ideale woning kunnen creëren zonder kopzorgen.

aan kosten op school. Problemen met schoolkosten
kunnen uitsluiting van kinderen en jongeren in de

Woon jij binnenkort in Moos?

hand werken. SOS Schulden op School vzw neemt

Contacteer Bricks Immo voor een antwoord op jouw vragen of

bijgevolg uiteenlopende initiatieven om dit tegen

om een afspraak in te plannen.

te gaan, zoals; workshops voor scholen, individuele
begeleidingstrajecten voor schoolteams, de uitgave
van naslagwerken en brochures, projecten met
sociale partners, ad hoc projecten, ...
Meer informatie: www.schuldenopschool.be

info@n-e-w.be
+32 473/525.000

info@bricksimmo.be

www.projectmoos.be

053/ 70 80 90
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alleen voor vandaag maar ook voor morgen. We creëren woning-
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