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Wonen in een oase van groen
in hartje Dendermonde
U houdt van de stad. Maar ook van groen. Van een bruisend leven.
Maar ook van uw eigen plekje. Van alles in de buurt hebben.
Maar ook van even ongestoord tot rust komen.
Residentie ORION combineert het
beste van twee werelden. Gelegen
vlakbij De Schelde en de Oude
Dender, omzoomd door een groene
long met veel bomen en gras en toch
dichtbij het feeërieke stadscentrum
van Dendermonde.
U hebt er alles bij de hand en
vertoeft dicht bij cultuur, horeca,
winkels, … Net buiten de drukte van

het stadscentrum, midden in een
oase van groen. De architectuur van
Residentie ORION weerspiegelt
verfijnde luxe en een tijdsloze stijl.
Het biedt veel meer dan vier muren
en een dak boven uw hoofd. Het
is de plaats vanwaar u uw leven
gaat uitbouwen: een plek die van
uzelf is en waar u uzelf kunt zijn. In
een omgeving waar u veel vrije tijd

doorbrengt, vrienden maakt, waar u
uw kinderen een toekomst geeft.
Een buurt waar het fijn wonen,
werken, winkelen en ontspannen is.
De appartementen zijn stijlvol en
heerlijk ruim, maar vooral tot in de
puntjes uitgekiend, met de juiste
dingen op de juiste plaats. Ze zijn
op alles voorzien, goed beveiligd en
voorzien van een high-end afwerking.
De ruime appartementen hebben

“ ’s Ochtends wanneer de dauw de weilanden bedekt en de eerste
zonnestralen zich voorzichtig laten zien, is het uitzicht het mooist.
De vogels zingen hun ochtendsymfonie en u geniet. Even een momentje
rust voordat de dag begint. Wonen in het groen heeft iets magisch.
Het creëert rust, een gevoel van vrijheid en luxe.”

een schitterend zuidgeoriënteerd
terras met een eindeloos zicht
op een groene binnentuin en de
achterliggende natuur als decor. De
ideale plek om tot rust te komen na
een intensieve dag of om uw gasten in
een karaktervol decor te ontvangen.
De kantoor- of praktijkruimtes zijn
al even bijzonder. Ze bevinden zich
op een uitstekende zichtlocatie
midden in het groen. Voor de
inrichting ervan heeft u de volledige
keuzevrijheid. De twee ruimtes
beschikken elk over een private tuin,
voldoende parkeergelegenheid en
fietsenstaanplaatsen.
Residentie ORION is in alle opzichten
uniek. Een luxueuze woon- of
werkomgeving op een luxueuze
toplocatie.

Het aanbod

Gentsesteenweg

10 ruime appartementen (van 88 tot 168 m )

Gentsesteenweg

CENTRUM >
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met 1 tot 3 slaapkamers schilderklaar afgewerkt

Ruime zuidterrassen (van 14 tot 63 m )
en adembenemende zichten

2 kantoorruimtes met eigen private tuin van > 220 m
17 ondergrondse en 16 bovengrondse parkeerplaatsen
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Ondergrondse en bovengrondse overdekte

fietsenstaanplaatsen
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1. Carrefour Express
2. Openbare Bibliotheek
3. Oscar Romero College
4. Grote Markt

RESIDENTIE
ORION
Gentsesteenweg 129
9200 Dendermonde

4

5

Exclusiviteit wonen,
omgeven door groen
Residentie ORION telt 10 exclusieve
appartementen en 2 kantoorruimtes, verdeeld
over 4 bouwlagen. Uw auto parkeert u in de
ondergrondse garage onder het gebouw. Met
één van de twee aanwezige liften bereikt u
rechtstreeks uw appartement. Het gebouw
is opgebouwd uit duurzame materialen en
uitgerust met de meest moderne en energieefficiënte technieken.

Het appartementsgebouw wordt
opgetrokken in warme materialen:
een combinatie van verlijmde witgrijze gevelsteen, lacobel, aluminium
profielen in messing-kleur en grote
glaspartijen. De architectonische
elementen
zoals
terrassen
en
materialisatie resulteren in een gevel
met een bijzondere dynamiek.
De omgevingsaanleg zorgt ervoor dat
gebouw en terrein zich onopvallend
integreren in de context.

“s Avond wanneer de zonnestralen achter
het groendek verdwijnen, kleurt de
zonsondergang de westelijke hemel goud,
rood en paars.”

Binnenin zorgen de lange zichtassen, ruime kamers en subtiele
verbindingen tussen de verschillende
ruimtes voor een échte architecturale
wandeling. In de afwerking is gekozen
voor pure elegantie. De highend afwerkingmaterialen zijn het
resultaat van zuiver vakmanschap en
creëren harmonie in elk detail.
Alle appartementen zijn achteraan
voorzien van ruime, zuid georiënteerde terrassen. Jouw persoonlijke
buitensuite die uitnodigt tot lezen,
relaxen, genieten… die aanspoort om
in alle comfort één te worden met de
sfeervolle omgeving.

Inspiration & Innovation
The Astronaut
Fundamenten leggen voor een nieuwe wereld
Springvis is maximaal geïnspireerd door uw verhaal. De manier waarop
u leeft, werkt, zaken tot stand brengt -en ja, ook de manier waarop u
geluk ervaart en bepaalt, zijn voor ons de bouwstenen. De kleine en grote
dingen die u bezig houden in uw leven, is wat Springvis prikkelt.
Niet onze tekentafel is de basis voor de woon- of werkomgeving van
morgen. Wel fungeert het leven en uw gewoontes als onze bron van
inspiratie; we zoomen in op uw wensen alsook op de vraag “waarom”
u iets doet of net iets liever laat. Door zorgvuldig te luisteren, door
actief op zoek te gaan naar feedback en door permanent nieuw gebied
te onderzoeken, vertalen we uw individueel verhaal niet alleen naar
praktische, maar ook naar innovatieve en duurzame oplossingen.

De terrassen en verdiepingshoge
ramen vergroten bovendien het
ruimtegevoel, zorgen voor een
ongestoorde lichtinval en creëren
een schilderachtig decor. Een
symfonie van licht en kleuren die
wisselt met de seizoenen. De open
leefruimtes stimuleren de menselijke
betrokkenheid met de groene
buitenomgeving
en
garanderen
door de eindeloze panorama’s een
maximale zintuigelijke beleving.

Concept
• Uniek kleinschalig
luxeproject met een hoge
verblijfskwaliteit
• Eigentijdse ruime
appartementen,
hoogwaardig afgewerkt
• Royale privé
zonneterrassen en
panoramische zichten
• Persoonlijke afwerking “op
maat” mogelijk
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Op zoek naar het unieke
Springvis wil met
Residentie ORION een
project realiseren dat
naast zijn functionaliteit
ook een absolute
meerwaarde kan zijn
voor de stad op vlak van
architectuur en beleving
niet alleen voor de
gebruikers maar ook voor
alle inwoners van de stad
en toevallige passanten.

Op die manier kan een gebouw een
aanzet zijn om meer kwalitatieve
ontwikkeling
te
stimuleren
in
de wijde omgeving en helpen
om
Dendermonde
verder
als
een hedendaagse aantrekkelijke
omgeving op de kaart te zetten.
Rombout & Cliff (Reid Senepart
architecten) “Het is onze overtuiging
dat één van de pijlers om een project
op te stoelen de noodzaak is om
meer kwaliteit in materiaalgebruik,
plan van aanpak en architectuur
te krijgen opdat het straatbeeld
zich op een positieve manier kan
ontwikkelen, fris en hedendaags met

duurzame
materialen
waarbij
groenaanleg en mobiliteit kwalitatief
inpast en zo voor jaren een
sterk gezicht geeft en afstraalt
aan een hele site. Ondanks het
kleinschalige
karakter
van
de
residentie zijn er toch verschillende
type appartementen; twee- tot
drieslaapkamerappartementen
en
twee exclusieve penthouses. Deze
verscheidenheid draagt bij tot het
exclusieve karakter, elk appartement
is daardoor uniek.”

maar aan waarde winnen door de
heraanleg van de Gentsesteenweg
als boulevard naar de markt, met
Residentie ORION als toeganspoort
naar de stad. Ook in het verleden was
op deze plek de toegangspoort tot de
stad vanuit het Westen gesitueerd.
Een historisch herkenningspunt in de
architectuur en ruimtelijke ordening
van de stad. Residentie ORION
wordt nu de nieuwe landmark voor
al wie langs deze weg het centrum
van Dendermonde binnenrijdt.”

Bert & Michael (Springvis) “In de
toekomst zal deze unieke plek met
zijn bijzonder karakter alleen nog

De architecten en bouwheren
kozen bewust voor een op en top
belevingsarchitectuur. Nooit eerder

Dedication & Accountability
The Diver
Precisiewerk met diepgang
Springvis is maximaal toegewijd aan de mensen en de gemeenschap
voor wie we mogen werken. Wij maken komaf met vastgoed dat
gebouwd wordt vanuit een ivoren toren. Wij staren ons niet blind op
een plattegrond en een verdeling van vierkante meters. Doorgedreven
marktonderzoek is de basis. Geen natte vingerwerk, noch het bewandelen
van gekende paden. Wel verankeren we vastgoed optimaal in een straat,
een buurt, een stad, zowel op sociaal, ecologisch als esthetisch vlak.
We beschouwen ons maximaal verantwoordelijk voor het aanleveren
van buitengewone projecten. Wij spelen geen verstoppertje achter hoge
muren of duiken onder in een zee van kleine lettertjes. Als klant krijg je
ons meer dan eens te zien. Waarom? Omdat we ons verantwoordelijk
achten maar bovenal ook trots zijn op wat we doen.

was wonen zo compleet. In alle
opzichten uniek voor Dendermonde.
Michael (Atelier Lievois) “Het
leefcomfort primeert: zowel binnen
als buiten. Ieder appartement
beschikt over een uniek leefterras.
Ontworpen als een verlengstuk van
de leefruimte. De appartementen
zijn van binnenuit ontworpen met
licht en zicht als uitgangspunt.
De verdiepingshoge ramen laten
het zonlicht maximaal binnen.
Residenten kunnen bovendien hun
flat laten inrichten op maat van hun
persoonlijke woon- en leefwensen.
Voor de afwerking zijn tevens geen
compromissen gesloten. De beste
leveranciers voor de vloeren, het
sanitair, de keuken,…
garanderen
perfectie tot in het kleinste detail.”

Kantoor- of praktijkruimte
op een toplocatie
Residentie ORION biedt ook plaats voor 2 grote kantooruimtes
met een eigen zuidgerichte private tuin (> 220 m2) en voldoende
parkeerplaatsen en fietsenstaanplaatsen. Gelegen op één van
de meest unieke zichtlocatie aan een invalsweg met uitstekende
bereikbaarheid.
Kantoren
• 2 flexibele gelijkvloerse kantoorruimte > 250 M2
• Uitstekende zichtlocatie
• Casco afgewerkt
• Ruime glaspartijen
• 16 bovengrondse staanplaatsen en fietsenberging
• Eigen zuidgerichte private tuin > 220 m2
Neem contact op via:

03 246 46 46
info@springvis.be
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Shelter your true moments of happiness
Een mensenleven is een aaneenschakeling van kleine en grote momenten van geluk.
Springvis gaat voor vastgoed dat uw kostbare momenten van geluk huisvest – op een
onnavolgbare manier. Wonen, werken en leven in een omgeving die koestert, in gebouwen
die licht aanvoelen en licht binnen laten. Springvis wil voorzien in vastgoed waar u écht
thuiskomt. Een thuis die niet alleen uitnodigt, maar voorziet in een omgeving die gericht is
op doorgedreven gelukkig zijn.
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Springvis

Your marks for Real Estate
Springvis is conceptontwikkelaar van buitengewone vastgoedprojecten.
Door het ontwerpen en ontwikkelen van opmerkelijke woon, werk en lifestyle
ervaringen willen we harten van mensen beroeren. Dat is waarvoor we staan.
Dat is onze missie «our mark».
We doen dat op een eigenwijze,
authentieke
manier;
durven
traditionele denkpatronen in vraag
stellen maar houden vast aan onze
waarden «our DNA».
Geen optelsom van vierkante meters
of een zee van kleine letters is wat ons
permanent bezig houdt maar vooral
de manier waarop mensen in het leven
staan en wat ons gelukkig maakt.
De vraag hoe Springvis onderdak kan
bieden aan die momenten van geluk?
Hoe vastgoed unieke persoonlijkheden
en merken kan versterken? Hoe het
jouw levenskwaliteit kan verrijken?
En hoe we kunnen ontwerpen voor
vandaag maar ook voor morgen?
Dat is waarom we het doen. Dat is
onze passie «our big 4»!

De passie van Springvis «our big 4»
#1 Happiness

uw momenten van zuiver geluk herbergen

#2 Personal

uw unieke persoonlijkheid of merk versterken

#3 Quality

uw levenskwaliteit verrijken

#4 Value

inspelen op uw veranderende behoeften

Happiness
Personal
Quality
Value
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Extend your unique personality and brand
Springvis is bezeten van mensen - hoe we leven, hoe we ons voortbewegen, hoe we creëren.
Springvis brengt uw identiteit in kaart en versterkt uw unieke persoonlijkheid met vastgoed
- een thuis - op uw lijf geschreven. Springvis is bezeten van mensen, die ondernemen. We
staan stil bij de vraag hoe een commerciële ruimte uw klanten warm kan verwelkomen en
hoe een kantoorruimte het verhaal van uw onderneming kan vertellen. Springvis voorziet in
een ijzersterke werkomgeving - die merken versterkt.
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Ruimte en luxe versterkt
door panoramische zichten
Bij het ontwerp van het interieur van de appartementen is
er vooral rekening gehouden met de woon- en leefkwaliteit.
Ontwerpen doen we van binnen naar buiten, de woonbeleving
staat centraal. Deze wordt in belangrijke mate bepaald door de
organisatie, functionaliteit en ruimtelijkheid van het appartement.
Er is bij het ontwerpen bijzondere aandacht besteed aan interne
relaties, looplijnen en het comfort. De afwerking is zonder meer
compromisloos luxueus.
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Penthouse 3.2

Elk appartement heeft zijn specifieke
zichtassen die duidelijk te ervaren
zijn. Ze verhogen in grote mate het
ruimtelijk gevoel. Vanuit de leefruimte
is er een prachtig panorama op één
van de laatste groene plekjes binnen
de stad. Er is maximaal ingezet om
de leefruimte te positioneren naar
de tuin die een zuidoriëntatie geniet.
Dankzij deze optimale indeling geniet
u van weidse zichten en bijzonder
veel lichtinval.

geen daglicht genieten. Weg met een
té kleine ‘2de slaapkamer’.
Door een open opbouw ervaren de
bewoners een maximaal breedte en
diepte gevoel van hun appartement.
Er is ook maximaal ingezet om
de mogelijkheid te bieden aan de
bewoners om vanuit de slaapkamer
contact te hebben met de leefruimte;
een toekomstgerichte keuze.

slimme badkamers liggen op de
juiste plaats en de deuren zijn breed
genoeg. Lange zichtassen brengen de
buitenwereld naar binnen en verhogen
het ruimtegevoel. Bij het binnenkomen
zorgt een vrije kijk door de leefruimte
meteen voor ademruimte.
Een flexibele woonomgeving waar u
toch geen concessies moet doen op
het vlak van stijl, comfort of uitstraling.

603
ZITRUIMTE
Slaapkamer 2
642

TVHOEK

Lift 1

ph:2.55m

Groendak

Exclusieve penthouses
2 exclusieve penthouses met 360° panoramische zichten en
uitzonderlijke terrassen
Woonoppervlakte: 132 m2
Terrasoppervlakte: 63 m2

Er is afgestapt van de traditionele
opbouw. Weg met té kleine
inkomzones
die
meestal
de
afscheiding vormen tussen het
nachtgedeelte en de leefruimte. Weg
met té smalle doorgangen naar het
nachtgedeelte. Weg met té kleine
bergingen. Weg met badkamers die

Gegarandeerde levenskwaliteit start
bij een transparant, doordacht,
eenvoudig en evenwichtig ontwerp.
De appartementen in Residentie
ORION zijn totaal afgestemd op uw
levenskwaliteit. Ruime doorgangen,
voldoende ruimte tussen het vaste en
losse meubilair, juiste draairichtingen
en drempelluwe overgangen. De

Bent u op zoek naar een
stijlvolle nieuwe thuis met veel
ruimte en licht?

Neem contact op via:

03 246 46 46
info@springvis.be

Afwerking
appartementen
+ Schilderklare afwerking van
de appartementen
+ Professionele begeleiding in
de keuze van afwerking
+ Volledig ingerichte keuken
uitgerust met hoogwaardige
toestellen
+ Stijlvol en praktisch
badkamermeubilair;
hangtoilet en inloopdouche
+ Gepersonaliseerd
interieurontwerp “op maat”
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Enrich your quality of life
In onze projecten streven we naar uitmuntende woon- en leefkwaliteit voor de gebruiker
én de omgeving. We zetten hierbij in op solide inplanting & positionering, maximale
functionaliteit, uniek ruimtelijk gevoel en organisatie, groenaanleg met verhaal en zuivere
materiaalkeuze. Op die manier wil Springvis uw leven verrijken. We gaan voor praktische en
duurzame woon- en werkomgevingen die naadloos inpassen in de omgeving vandaag, maar
die ook de aanzet zijn voor meer kwalitatieve ontwikkeling van diezelfde omgeving in de
toekomst.
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Drang naar perfectie
Bijzondere aandacht gaat bij elk appartement uit naar
het wooncomfort. Zo wordt er bij het ontwerp rekening
gehouden met het akoestisch comfort en een zo laag mogelijk
energieverbruik. De gebruikte materialen zijn steeds duurzaam
en zorgen voor minimale onderhoudskosten.

Luxe 2- tot 3-slaapkamerappartementen

Residentie ORION weet dat als geen ander en investeert
resoluut in hoogwaardigheid. In ontwerp buiten en
binnen. In opbouw én in een hoge graad van afwerking
met keuken, sanitair, verwarming en media op uw maat.

8 Comfortabele en ruime 2- tot
3-slaapkamerappartementen met uitzonderlijke
terrassen

OP MAAT VAN UW LEVEN
Residentie ORION biedt u daarenboven maatwerk. U
kiest het interieur dat best bij u past. Als koper kiest u uit
diverse luxe keuken- en badkamerinrichtingen. Zo kiest
u het keukenblok, sanitair en tegelwerk dat past bij uw
persoonlijke smaak en stijl.
Bovendien bieden de interieurarchitecten van atelier
Lievois u een gepersonaliseerd ontwerp van uw inrichting,
die volledig beantwoord aan uw wensen.

Volledige begeleiding in de keuze van de

Geen twijfel mogelijk: Residentie ORION is dé garantie op
een tijdloze, comfortabele, levenslange en een volledig
personaliseerbare woonomgeving.

Lievois en zonder verplichtingen wordt alles

standaardafwerking? Of liever een interieur
op maat? In samenwerking met Atelier
tot in de puntjes voor jou geregeld en wordt
u individueel bij uw keuzes begeleid. Uw
garantie voor een zorgeloos bouwparcours,
zonder verrassingen.

Woonoppervlakte: 88 m2 tot 168 m2
Terrasoppervlakte: 14 m2 tot 28 m2

Samen met één van de interieurarchitecten
kan je ook heel persoonlijk de stijl van je
dromen waarmaken. Hou je van klassiek,
kleur, natuur of puur? Uw keuze wordt
vertaald in een interieur op maat. Zij weten
perfect met welke materialen, meubels,
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verlichting en accessoires je huis je thuis

In Residentie ORION wordt er
bovendien
met
de
modernste
technieken gewerkt. Hoogwaardige
isolatie, goede luchtdichtheid, een
slim mechanisch ventielatiesysteem
(D)
en
warmtepompen
zorgen
voor
een
lagere
energiefactuur.
De appartementen zijn standaard
voorzien van vloerverwarming en een
uitgebreid pakket aan “standaard”voorzieningen.

wordt.

Lift 1
Slaapkamer 1

Slaapkamer 2

Badkamer 2

Badkamer 1

Slaapkamer 3

Slaapkamer 2

Kortom
een
duurzame
woonomgeving
die
volledig
afgestemd is op de uitdagingen
van morgen.

Passion & Teamwork
The Race Car Driver
Durven en doen met passie, gedragen door een
team
Maximaal gepassioneerd door mensen, ontwikkeling en design – dat is
Springvis. Geen statisch plan, noch een verzameling stenen, maar wel
vastgoed dat momenten van opperste geluk in een mensenleven omarmt.
Ons team dragen we hoog in het vandaal omdat we van mensen
houden en ervan houden om samen te creëren. Teamwork, daar zetten
we maximaal op in. Omdat we er van overtuigd zijn dat we enkel door
de bezieling van sterke persoonlijkheden, excellentie bereiken, onszelf
blijvend in vraag stellen en uitdagen om steeds beter te doen.

PARTNERS
De appartementen worden sleutel-op-deur afgewerkt.
U kunt opteren voor de high-end standaard afwerking
die inbegrepen is in de aankoopprijs. Of u kiest voor een
interieur op maat.
De zorgvuldig uitgekozen leveranciers garanderen je
perfectie tot in het kleinste hoekje. De vloeren, het sanitair,
de keuken, etc.. de oogstrelende esthetiek van buiten
krijgt ook binnen een exclusief verlengstuk.
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Always fits you like a glove
Een woning moet als gegoten zitten. En niet alleen vandaag, maar wel gewoon altijd.
Bij Springvis kijken we vooruit in de tijd en ontwikkelen we woon- en werkconcepten
die optimale flexibiliteit bevatten voor haar inwoners. Want net als kalenderjaren komen
en gaan, is dat ook zo voor behoeften op vlak van leven, wonen en werken. Het is die
wetmatigheid, die wij door en door verstaan. Het is de evolutie in uw lijst van prioriteiten,
waar wij mee aan de slag gaan.
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Dendermonde is HOT
Dendermonde staat gekend voor
zijn centrale ligging. De stad is
gelegen midden in de gouden
driehoek Gent-Brussel-Antwerpen
Je bent in weinig tijd in één van
die steden. Gelukkig hoef je het
zo ver niet te zoeken, want het
stadscentrum van Dendermonde is
op wandelafstand.
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Grote Markt
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1
SAUNA CASA VERDE

5

Sint-Gillislaan 27
www.casaverde.be

GASTHOF HET VADERLAND

2

1

Grote markt 16
www.vaderland.be

Sint-Gillis

CAZTAN DENDERMONDE

RESTAURANT KOKARDE

Oude Vest 1
caztan.be

Grote Markt 9-10
kokarde.be
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RESTAURANT ’T TRUFFELTJE

RISTORANTE-LAPIAZZA

Bogaerdstraat 18-20
truffeltje.be

Brusselsestraat 66
www.ristorante-lapiazza.be
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RESTAURANT APPELSVEER

OPTIEK VANBORM

Hoofdstraat 175
appelsveer.be

Brusselsestraat 70
stefanvanborm.be

KLEDING ROOSEN
Brusselsestraat 11
www.roosenfashion.com

4
BOBHEAD / BARBUUR
St Gillislaan 121-123
bobhead.be - barbuur.be
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BUEN GUSTO
Frans Van Schoorstraat 20
newplacestobe.com/
buen-gusto-dendermonde

3

Wie woont in Residentie ORION, heeft een
schitterende centrale uitvalsbasis. Als bewoner kunt
u zowel genieten van het Dendermonde stadsleven
als van de rust van de omliggende natuur. U bevindt
zich vlakbij het centrum en toch midden in een
groene omgeving. Vlakbij de markt maar zonder de
overlast.
Residentie ORION is uitstekend bereikbaar en
gelegen langs een invalsweg op 400 meter van de
Dendermondse markt. Een auto is niet meer nodig,
het centrum kunt u makkelijk te voet of met de fiets
bereiken. Toch de auto nodig? Je bent in een wip op
de belangrijkste in- en uitvalswegen naar de meeste
Vlaamse steden en terug. Of liever met de bus op
stap? Geen probleem. Hij stopt letterlijk voor je deur.
In Dendermonde is er voor ieder wat wils. In en rond
stadshart kan u volop genieten van het terrasleven,
de restaurants, de winkelstraten en het culturele
leven. In zuidoostelijke richting bevindt zich het
prachtige wandel- & fietsgebied rond de Schelde
en Dender. De variatie en gezelligheid maken van
Dendermonde een heerlijke stad om in te vertoeven.
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Springvis is het geesteskind van Michael Lievois
interieurarchitect en Bert Belon master in Real Estate
Management. Twee jonge ondernemers en geboren
Dendermondenaars, ondersteund door een team van
gepassioneerde professionals. Stuk voor stuk authentieke
mannen & vrouwen, voorzien van passie, creativiteit en
toewijding. Soms een beetje eigenzinnig en af en toe
gedurfd.
Met Springvis bundelen Michael en Bert hun knowhow en
brengen ze hun gemeenschappelijke visie in de praktijk.
De manier waarop mensen in het leven staan, leven en
bewegen – houdt hen permanent bezig. Springvis stelt
daarbij traditionele denkpatronen in vraag en gaat op

zoek naar maatschappelijk verantwoorde oplossingen.
Het resultaat: vastgoedprojecten met een échte
meerwaarde voor buurt en gebruiker.

BOUWTEAM
Het kopen van een nieuwe woning is een bijzonder
belangrijke beslissing. U wilt eerst alles weten over de
voorwaarden en procedures die daarbij een rol spelen.
U hebt specifieke wensen als het gaat om de concrete
uitwerking van uw nieuwe woon- en leefomgeving.
Springvis kiest daarom resoluut voor kwalitatieve en
betrouwbare partners en laat daarbij niets aan het toeval
over, zowel in de ontwikkeling van uw nieuwe woonst,
als de volledige begeleiding bij aankoop en begeleiding
bij de keuze van de afwerking.

CONTACT
Get in touch!
Have a coffee with us

ARCHITECTEN
TEAM

Hebt u interesse in een appartement of kantoorruimte
in Residentie ORION? Wenst u een afspraak om de
mogelijkheden nader te bekijken?
Kom eens langs voor een kopje thee of koffie.
Wij maken graag tijd voor u!
Neem contact op via:

03 246 46 46
info@springvis.be
www.springvis.be
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