


2





OP ZOEK NAAR EEN 
UNIEK NIEUWBOUW
APPARTEMENT?
Dan bent u in De Moutfabriek aan het juiste adres.

Op een boogscheut van het stadscentrum van Aalst verrijst 
achter een historisch bewaarde gevel dit nieuwbouwproject. 
Hier komen 34 eigentijdse nieuwbouwappartementen  
met 1, 2 of 3 slaapkamers en ruime terrassen.

Kortom, een unieke kans die nu binnen uw bereik ligt!
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Wonen vlakbij centrum Aalst,  
een aangenaam en dynamisch trefpunt  
van geschiedenis, cultuur en ontspanning.

Heerlijk vertoeven. 





Patersbos

Vredeplein
Koningin Astridpark

Carrefour ExpressLIGGING, 
LIGGING, 
LIGGING
De 3 kwaliteiten van toekomstgericht wonen zijn hier 
volop aanwezig: vlakbij de historische en levendige 
kern van Aalst, in het verlengde van de belangrijkste 
winkelstraten, maar ook aansluitend bij alle uitvalswegen, 
de E40 en het openbaar vervoer. 
Door de nabijheid van het Astridpark, het Centrumpark, 
de groene zones en pleinen in de rest van het project 
wordt wonen in het centrum van de stad een verademing 
in het jachtige leven.
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Centrumpark

Treinstation

Grote MarktBelfort van Aalst

Graanmarkt
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MODERN WONEN  
IN DE ECHO’S VAN 
HET VERLEDEN
De historisch bewaarde gevel maakt deel uit van het gebouw 
zodat de echo’s van het succesrijke industriële verleden van 
Aalst bewaard blijven. Respect voor het industriële verleden 
van de site, voor het verhaal van de oude muren, maar ook 
voor de toekomstige bewoners.
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WAAR HET ECHT 
THUISKOMEN IS
De appartementen hebben stuk voor stuk een mooie 
leefruimte met panoramische ramen. Zo baadt de ruimte  
in het licht en krijgt u een optimaal ruimtegevoel. 
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In alle rust en privacy genieten  
van uw eigen terras of zoekt u  
liever de gezellige drukte op  
in Aalst-centrum?





BELEEF  
ZORGELOOS  
WONEN
Alle appartementen beschikken over een eigen terras of tuin 
zodat u er altijd in alle rust en privacy een boekje kan lezen  
of genieten van een drankje en een hapje.
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BENBENT U KLAAR 
VOOR EEN GROENE 
TOEKOMST?
BEN staat voor Bijna Energie Neutraal. Een bijna-energieneutrale 
woning verbruikt aanzienlijk minder energie voor verwarming, 
ventilatie en warm water. Dat vertaalt zich in een lage 
energiefactuur en meer wooncomfort.
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Veel groen rond het centrum van Aalst.  
Op wandelafstand zit je zo tenmidden  
van de groene rust.





KWALITATIEVE 
AFWERKING

 
INTERESSE?

In samenwerking met:

Contacteer ons vrijblijvend via:

05 368 33 84
www.demoutfabriek.be



Meer info?  05 368 33 84  of  www.demoutfabriek.be


