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Start bouw Ravelijn Nassau Axel nadert snel
Naar verwachting wordt nog dit
jaar een begin gemaakt met de
bouw van een nieuw appartementencomplex. In het stadscentrum
van Axel, vlakbij de Markt, wordt
een fraai appartementengebouw
gerealiseerd. Ravelijn Nassau, dat
wordt ontwikkeld door IRIS vastgoed ontwikkeling uit Terneuzen,
bestaat uit twee los van elkaar
staande gebouwen. Het hoofdgebouw, aan de Nassaustraat, telt 25
koopappartementen. Aan de Evertsenstraat komt een complex met
louter huurappartementen. De

Brabantse woningbouwcorporatie
Laurentius, koper van de huurappartementen, verzorgt zelf de verhuur. Bij de totstandkoming van
Ravelijn Nassau wordt door IRIS
vastgoedontwikkeling samengewerkt met verschillende partijen.
Zo heeft men voor de verkoop van
de appartementen Brandax Makelaars, Willy van den Branden en
zijn zoon Chris, in de arm genomen. Het makelaarskantoor is gevestigd aan de Markt 10 in Axel. De
twee NVM-makelaars zijn bijzonder enthousiast over het project.

Er hebben inmiddels twee informatiebijeenkomsten plaats gevonden over het plan, en wel bij POT
in Axel (de meubelspeciaalzaak
geeft kopers desgewenst advies
over de interieurinrichting; men

krijgt tevens korting). Bij die drukbezochte info-avonden waren ook
vertegenwoordigers van de Rabobank Terneuzen-Sas van Gent
aanwezig. De bank heeft voor kopers een speciaal aanbod in petto

met een extra scherpte rente op de
hypotheek en extra voordeel op de
verzekeringen. Verder is Keukenstudio Van Vliet, gevestigd bij POT
Interieur, bij het project betrokken. In de appartementen wordt

een hoogwaardige SieMatic inbouwkeuken met de nodige apparatuur geplaatst.
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Artist impression van Ravelijn Nassau.
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tijd wandelt men naar hartje Terneuzen). Eind juni is begonnen
met het verwijderen van de steigers; inmiddels is het complex
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NVM-makelaar Eric Spuesens
bedient verkopers met extra service
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een toegevoeglicht en flair gecreëerd, verbonden door een zeker thema van poëzie en harmonie. De ontwerpster voegt naast innovatie en functionaliteit een gevoel van sympathie en behaaglijkheid toe. Deze
nieuwe kijk op de badkamer is te vinden op Axor-design.com.

Baden zonder
overstroming
Steeds vaker lopen bad- en slaapkamer harmonieus in elkaar over
en vormen ze geen gescheiden
ruimten meer. En dat stelt nieuwe
eisen aan badkamerproducten.
Zoals een ligbad dat zo is ontworpen dat de badkamer – en dus ook
slaapkamer – nooit blank komen te
staan. Het zogenoemde overloopbad heeft, net als een zwembad,
een overlooprand. Daarom kan het
bad gerust tot aan de rand toe gevuld worden. Bovendien is het bad
door de overlooprand minder
hoog, wat zorgt voor gemakkelijk
in- en uitstappen. Een speciaal
rugkussen zorgt voor zit- en ligcomfort tijdens het baden. Het bad
biedt een ergonomische zitplaats
voor twee personen.
Bron: Duscholux.nl

