
Weststraat - Beukendreef
Ingelmunster

Luxueus wonen met
uitzicht op de groene long 

van Ingelmunster



Unieke ligging in Ingelmunster

Ingelpark
2 luxueuze parkresidenties

Zilver & Goud
45 stijlvolle appartementen

•  Wonen in een park met uitzicht op  

 de Mandelhoek

•  Topligging op wandelafstand van  

 het dorpscentrum

•  Lichtrijke appartementen met alle  

 comfort

•  Keuze uit 1, 2 of 3 slaapkamers 

 (69 m² tot 126 m²)

•  Met ruime tuin (tot 135 m²) of   

 terras (tot 63 m²)

•  Ondergrondse garages en   

 bovengrondse staanplaatsen

45
stijlvolle
appartementen



Alle moderne luxe en comfort
 
Eribo staat garant voor duurzame kwaliteit. 
Elk appartement wordt in detail afgewerkt met 
hoogwaardige materialen en voldoet aan het 
hedendaags comfort. Er is vloerverwarming en de 
vraaggestuurde ventilatie garandeert een gezond 
binnenklimaat. De grote ramen zorgen voor veel 
natuurlijke lichtinval en een gevoel van ruimte in je 
appartement. 

Woon 
mooi. 

En leef 
in stijl.

Park met tuinen en terrassen
 

Ingelpark omvat twee architecturale parels, goed 
voor in totaal 45 appartementen. Zilver ligt aan de 
Weststraat, Goud het dichtst bij het natuurreservaat 
langs de Beukendreef. Tuinen en terrassen zijn zuid- en 
zuidwestgericht. Zo kun je genieten van de prachtige 
omgeving in de middagzon. 

Beide residenties bestaan uit verschillende 
appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Op de 
bovenverdieping vind je penthouses met grote 
terrassen die uitkijken over het groen. Onderaan lopen 
de privétuinen natuurlijk over in het Ingelpark. Hier geen 
hoge afsluitingen, wel lage hagen die voor de nodige 
privacy zorgen met zicht op het park.



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. 

Uitkijken op een groene long 

 
Het kanaal Roeselare-Leie loopt dwars door 
Ingelmunster. Parallel kronkelt de oude Mandel. De 
twee waterlopen vormen de ruggengraat waarlangs de 
groene long van Ingelmunster zich heeft ontwikkeld: 
natuurreservaat Mandelhoek. Je kijkt uit over dat mooie 
groen vanuit je appartement.

Het project met twee residenties in het nieuwe 
Ingelpark is een duurzame herbestemming van oude 
bedrijfsgebouwen (waar vroeger Meubelen Astrid 
gevestigd was). Het park met wadi en wandel- en 
fietspad is een meerwaarde voor de gemeente, en 
boven alles een natuurlijke oase om mooi en rustig te 
wonen. 

Wil jij hier 
graag 
wonen?

Laat je inspireren
www.ingelpark.be

056 62 10 80 
verkoop@eribo.be

Eribo 
Vredestraat 45
8790 Waregem



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.

Laat je inspireren
www.ingelpark.be

056 62 10 80 
verkoop@eribo.be

Eribo 
Vredestraat 45
8790 Waregem



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.


