
Toekomststraat 1-3 
Waregem

Charmant wonen in hartje 
Waregem, overal dichtbij



Woonproject in centrum Waregem

Chardonnay
16 stijlvolle appartementen
Hoek Toekomststraat/Westerlaan

•  Keuze uit 1, 2 of 3 slaapkamers 

 (66 m² tot 141 m²)

•  Met zuidgerichte tuin (tot 59 m²) of  

 terras (tot 110 m²)

•  Garageboxen, bergingen en   

 autostaanplaatsen beschikbaar 

•  Afgesloten fietsenstalling

•  Energiezuinig: zonnepanelen en   

 vloerwarming met warmtepomp

•  BEN-appartementen

16
stijlvolle
appartementen



Alle moderne luxe en comfort

Eribo staat garant voor duurzame kwaliteit. De 
appartementen worden in detail afgewerkt met 
hoogwaardige materialen en voldoen aan de 
hedendaagse comforteisen, met veel aandacht voor 
thermische en akoestische isolatie.  

Er is overal vloerverwarming aanwezig. En 
vraaggestuurde ventilatie voor een gezond klimaat 
in huis. Grote ramen zorgen dan weer voor veel 
natuurlijke lichtinval en vergroten het ruimtegevoel in 
je appartement. Ook dat is luxe.

Woon 
mooi. 

En leef 
in stijl.

De luxe van ‘alles dichtbij’

Waregem is zo’n fijne stad om te leven. Niet te groot. 
Niet te klein. Er hangt een gemoedelijke sfeer. Er valt 
ook heel wat te beleven. 

Je woont op de hoek van de Toekomststraat en de 
Westerlaan. Een bruisende buurt. Je ontsnapt er 
wel aan grote drukte – absoluut een pluspunt. Zo is 
residentie Chardonnay je ideale uitvalsbasis en je eigen 
rustpunt in de rand van de stad. 



We begeleiden je bij je keuzes

Wil je aanpassingen op vlak van indeling en afwerking? 
Dat kan. We begeleiden je graag van plan tot oplevering, 
vergezellen je tijdens je bezoeken aan verschillende 
showrooms en adviseren je over materialen om je 
appartement piekfijn af te werken. Kortom, we helpen 
je van a tot z. 

Stijlvolle appartementen
 
Residentie Chardonnay telt 16 luxeappartementen met 
telkens 1, 2 of 3 slaapkamers. Op het gelijkvloers zijn er 
4 appartementen, op de tussenverdiepingen telkens 
5 en bovenaan liggen er 2 ruime penthouses, in een 
woonblok waar de buren elkaar (her)kennen.

Het gebouw heeft een strakke, modulaire architectuur. 
Een stijlvolle blikvanger in het stadsbeeld. Waar jij 
misschien straks gaat wonen…

Wil jij hier 
graag 
wonen?
Of investeren?

Laat je inspireren
www.chardonnaywaregem.be

056 62 10 80 
verkoop@eribo.be

Eribo 
Vredestraat 45
8790 Waregem

Tuinen en terrassen

De achtergevel is zuidgericht. Daar vind je ook de 
grote leefruimtes en tuinen of terrassen die baden 
in de zon. De oriëntatie van dit woonproject is 
absoluut een troef. 

De 4 appartementen op het gelijkvloers zijn 
voorzien van een tuin, afgescheiden door 
groene hagen en afsluitingen met poortje. 
De wooneenheden op de verdiepingen en 
penthouses bovenaan hebben zonovergoten 
terrassen, mooi afgewerkt met glazen balustrades. 



We zijn Stijlbouwers. Al meer dan 
30 jaar. We ontwikkelen woonprojecten 
waar jij je straks helemaal thuis voelt. 
En doen dat in onze eigen stijl. Met focus 
op kwaliteit en betrokkenheid. Dat zie je 
in onze projecten. En voel je in de manier 
waarop we ze aanpakken – in stijl. 

Elk project is een persoonlijke uitnodiging 
om mooi te wonen en in stijl te leven: 
van de bijzondere architectuur die het 
landschap siert tot het design en luxueuze 
comfort dat bewoners pleziert. 

Als aannemer klasse 6 bouwen we met 
oog voor detail en op de toekomst: 
esthetisch mooi, technisch performant en 
duurzaam. We nemen elk project vanaf 
de eerste steen zelf in handen en volgen 
het volledige bouwproces op van plan 
tot oplevering, binnen de vooropgestelde 
timing en in alle transparantie. 

De Eribo-stijl staat voor kwaliteit en gaat 
verder dan de norm: alleen het beste is 
goed genoeg, binnen het vooropgestelde 
budget uiteraard. Kwaliteit voor een 
eerlijke prijs, daar mag je op vertrouwen.

Of je nu investeert in een woonproject 
als opbrengsteigendom of er straks zelf 
gaat wonen, we begeleiden je persoonlijk 
bij je aankoop en helpen je bij het maken 
van de juiste materiaalkeuzes, kortom, we 
ontzorgen je van a tot z. Het hele traject 
houden we nauw contact. We staan altijd 
voor je klaar.

We zorgen ervoor dat je straks niet alleen 
leeft in stijl, maar het ook allemaal hebt 
beleefd in stijl – beloofd.

Welkom bij Eribo

Eribo stijlbouwers

Geniet de ervaring 
van een aannemer, 
de visie van een 
ontwikkelaar en de 
feeling van een 
vastgoedexpert.



Bekijk onze woonprojecten op www.eribo.be - 056 62 10 80

Ontwikkelen
met inzicht
en visie.

We 
bouwen 
vanuit 
het hart.

En
creëren 
met gevoel 
voor stijl.


