
VERKOOP
3 NIEUWBOUW STADSWONINGEN TE AALST 

RUSTIG GELEGEN, RUIM, EIGENTIJDS, VOOR JONGE 

GEZINNEN, MET GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN, NABIJ 

HET CENTRUM EN HET STATION
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Beschrijving 
De 3 rijwoningen vormen samen een prikkelend stadsproject met in het oog sprin-
gende vormgeving en materiaalgebruik. De 3 woningen zijn gelegen in de Groenstraat 
3 (nrs. 3/001, 3/002, 3/003), 9300 Aalst en gebouwd in opdracht van het Autonoom 
Gemeentebedrijf stadontwikkeling Aalst. B5 Architecten uit Sint-Denijs-Westrem bij 
Gent tekenden het ontwerp.

Gelegen op wandelafstand van het station, de Grote Markt, het winkelcentrum, tal 
van basisscholen en het administratief centrum. Vlot bereikbaar via de E40 en R41.

Stedenbouwkundig
 › kadastraal bekend als 3de afdeling, sectie E, nummers 522R P0001, P0002, P0003
 › oppervlakte  van de percelen volgens opmetingsplan:

perceel 1 = 70 m² / perceel 2 = 58 m² / perceel 3 = 50 m²
 › gemeenschappelijke delen voor de 3 woningen (in mede-eigendom): 

 » aangelegde tuin (235 m²) met mogelijkheid tot bouw van gemeenschappelijk 
tuinpaviljoen met een individuele tuin-/fietsberging (6,5 m²) per woning op het 
gelijkvloers en een gemeenschappelijke ruimte (23,5 m²) op de verdieping 

 »  toegang (43 m²) tot de individuele woningen en de gemeenschappelijke tuin
 » berging (6 m²) met nutsvoorzieningen, tellerlokaal
 »  groengevel

 › volgens het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen gelegen in woongebied

 › stedenbouwkundige vergunning: 18 augustus 2015 (8.00/41002/1795.9)
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Indeling
woning 1  (127 m² bewoonbare vloeroppervlakte):
gelijkvloers:  inkom, keuken, eetruimte, berging, toilet
verdieping 1:  vide, leef- en werkruimte
verdieping 2:  2 slaapkamers en badkamer
verdieping 3:  ruime slaapkamer/hobbyruimte

woning 2  (126 m² bewoonbare vloeroppervlakte): 
gelijkvloers:  inkom, keuken, eetruimte, berging, toilet
verdieping 1:  vide, leef- en werkruimte
verdieping 2:  2 slaapkamers en badkamer
verdieping 3:  ruime slaapkamer/hobbyruimte

woning 3:  (140 m² bewoonbare vloeroppervlakte): 
gelijkvloers:  inkom, berging of woonvertrek voor tijdelijk inwonende, toilet
verdieping 1:  keuken met eet- en leefruimte
verdieping 2:  2 slaapkamers en badkamer
verdieping 3:  ruime slaapkamer/hobbyruimte

Elke woning beschikt over een eigen tuintje/terras van minimaal 20 m².



v.u.: Christoph D’Haese, burgemeester | p.a. Werf 9 | 9300 AALST

Appelmans Immobiliën
Keizersplein 71
9300 Aalst

tel. 053 77 80 00
immo@appelmans.be 

Woonbemiddeling n.v.
Dendermondsesteenweg 28
9300 Aalst

tel. 053 78 99 36
info@woonbemiddeling.com 

Verrassend Vastgoed b.v.b.a.
Leo de Béthunelaan 8
9300 Aalst

tel. 053 42 30 01
info@verrassendvastgoed.be  

Stad Aalst
team Wonen
administratief centrum
Werf 9 - 9300 Aalst
tel. 053 77 9300
info@aalst.be

i.s.m.
Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkeling Aalst (AGSA)
Hopmarkt 50 - 9300 Aalst
tel. 053 73 24 95
info@agsa.aalst.be

ALLE VERDERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR BIJ DE MAKELAARS

Prijs
woning 1:  ............  235 000 EUR (btw en notariskosten niet inbegrepen)

woning 2:  ............  230 000 EUR (btw en notariskosten niet inbegrepen)

woning 3:  ............  230 000 EUR (btw en notariskosten niet inbegrepen)

Optie tot afwerking van de woning (ingerichte keuken met toestellen, sanitair, vloe-
ren en plinten): ± 30 000 EUR (btw niet inbegrepen)

Info en contact
Op vraag en enkel na telefonische afspraak via onderstaande makelaars:


