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SAVE THE DATE
Aanstaande woensdag start om 12.00 de verkoop van Cornelis!
Beste geïnteresseerde,
Op woensdag 23 maart start om 12.00 uur de verkoop van Cornelis. Vanaf dit moment zal ook de interactieve woningzoeker live staan. Op de Cornelis-website kan je dan alle gegevens over de beschikbare
woningen bekijken, zoals de woningbeschrijving, de plattegrond en de koopprijs en met één druk op de
knop kan je jouw voorkeur(en) opslaan in je eigen account. In deze mail lichten we alvast twee woningtypes uit.

Type A1 en A3: Slim ingedeelde appartementen met een heerlijk terras
Van deze drie types zijn in totaal 36 appartementen, tussen de 61 m2 en 88 m2. Licht en praktisch ingedeeld. Zo is tussen de kern van de woning en de keuken extra ruimte gecreëerd. Uitermate geschikt als
thuiswerkplek, om huiswerk te maken of om te gamen. De living van deze appartementen loopt over in
een heerlijk terras op het zuiden. En een appartement met een of met twee slaapkamers behoort tot de
mogelijkheden. Net als een hoekappartement met drie slaapkamers. Voor ieder wat wils dus.
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