34 BOUWKAVELS GELEGEN IN HET
GROEN, VLAKBIJ HET CENTRUM VAN
LANAKEN
Wijngaardstraat Lot 08 - 3620 Lanaken

34 bouwkavels gelegen in het groen,
vlakbij het centrum van Lanaken
Verkaveling Nieuwe Erven is centraal gelegen tussen het centrum van Lanaken en de
groene long van domein Pietersheim.
Het domein Pietersheim is de ideale plek om te genieten van gezonde boslucht met zijn
kilometers lange wandelpaden, zijn sportterreinen, de kinderboerderij en de toegang tot
het natuurpark 'Hoge Kempen'.
Bushaltes zijn op wandelafstand en scholen liggen op fietsafstand.
U kunt er zowel kiezen voor compacte, budgetvriendelijke halfopen bouwkavels, als voor
ruimere bouwgronden geschikt voor open bebouwing.
Het verkeersarme karakter van de verkaveling zorgt voor de nodige rust en maakt de
straat kindvriendelijk.
Nieuwe Erven is de ideale locatie om uw eigen woonstek te bouwen volgens de laatste
energienormen. Gezien de lage rente blijkt vastgoed nog meer een interessante belegging!
De eerste kopers hebben de grootste keuze, kom dus snel bij ons langs!
Verkaveling Nieuwe Erven is centraal gelegen tussen het centrum van Lanaken en de groene long van
domein Pietersheim.
Het domein Pietersheim is de ideale plek om te genieten van gezonde boslucht met zijn kilometers
lange wandelpaden, zijn sportterreinen, de kinderboerderij en de toegang tot het natuurpark 'Hoge
Kempen'.
Bushaltes zijn op wandelafstand en scholen liggen op fietsafstand.
U kunt er zowel kiezen voor compacte, budgetvriendelijke halfopen bouwkavels, als voor ruimere
bouwgronden geschikt voor open bebouwing.
Het verkeersarme karakter van de verkaveling zorgt voor de nodige rust en maakt de straat
kindvriendelijk.
Nieuwe Erven is de ideale locatie om uw eigen woonstek te bouwen volgens de laatste energienormen.
Gezien de lage rente blijkt vastgoed nog meer een interessante belegging!

De eerste kopers hebben de grootste keuze, kom dus snel bij ons langs!
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