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Stijlvolle architecturale eenvoud.

Van oud 
naar nieuw.

Dankzij de strakke architectuur straalt 
Residentie Donatello rust en ruimte uit: 
sober, maar nooit somber. Daarvoor zorgt 
de dynamische afwisseling tussen witte 
gevelpleister en frisse baksteen in beigetint. 
Het hele ontwerp oogt robuust en toch 
verfijnd, strak en toch warm. De architecten 
van Drieskens & Dubois verstaan dan ook 
de kunst om functionaliteit op een discrete 
manier met esthetiek te verbinden. 
De grote raampartijen met transparante 
terrasbalustrades versterken nog het gevoel 
van openheid. Het gebouw telt bovendien 
slechts twee verdiepingen. Ook dat geeft 
een indruk van evenwicht en vrijheid.   

Welkom op het Vilveldje, in het centrum 
van Diepenbeek. Een mooi voorbeeld van 
stadsvernieuwing: de site van de oude 
gemeentemagazijnen aan de Wijkstraat en 
de Kogelstraat krijgt een nieuwe toekomst 
als levendige woongemeenschap. En met 27 
appartementen neemt Residentie Donatello 
er een prominente plaats in. Voor starters of 
senioren, voor singles, koppels of gezinnen: 
goed wonen staat hier centraal.

De troeven in een oogopslag? 
Een weloverwogen inplanting met veel ruimte 
rondom. Hoogstaand wooncomfort in fraaie 
appartementen. Rustig gelegen, maar met 
alles wat je nodig hebt op wandelafstand. 
Natuur en ontspanning op een boogscheut, 
bruisende stadscentra op luttele minuten 
rijden. Kortom, de succesformule van 
Ivo Vercammen Woonprojecten en het 
architectenbureau Drieskens & Dubois. 
Woon ook jij dit jaar nog ‘in stijl’ in 
Residentie Donatello?

Johan en Karen Ketelslegers
De locatie in Diepenbeek is super. 
Vlakbij de autosnelweg, op een 
boogscheut van Hasselt en met alle 
nodige winkels en voorzieningen 
vlakbij. Een perfecte omgeving voor 
ons eerste stekje.
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Thuiskomen 
in Diepenbeek.

27 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers 
en een bewoonbare oppervlakte tot 114 m2: 
in Residentie Donatello heb je een ruime 
keuze voor een plek op jouw maat. Aan de 
zuidzijde heeft elk appartement een ruim 
terras of een tuin. De terrassen werden slim 
geplaatst zodat je volledige privacy hebt, 
terwijl je met vrienden of familie geniet 
van de zon. 

Met zijn centrale ligging in Limburg heeft 
Diepenbeek en omgeving heel wat bieden. 

Op een steenworp van Residentie Donatello 
vind je de openbare diensten, scholen, 
winkels en horeca. In je vrije tijd of het 
weekend geniet je van de vele wandel- 
en fietsroutes in het heerlijke groengebied 
rondom de gemeente. Uitleven in sport, 
of uitblazen zonder meer kan je op het 
Demerstrand, met zijn moderne en 
uitgebreide infrastructuur. 

Elk appartement is vlot toegankelijk. 
De lift brengt je van in de parkeergarage 
tot op jouw verdieping, waarna je via de 
overdekte buitengang tot aan je voordeur komt. 
Parkeren doe je voor de deur, of in 
de ondergrondse parkeerplaats die voor 
elk appartement is voorzien. 

Woonwens 
op maat.

Een middagje shoppen of een avondje uit? 
Op minder dan tien minuten sta je in het 
stadscentrum van Genk, Hasselt en Bilzen. 
Tot slot ligt Diepenbeek vlak bij de belangrijkste 
verkeersaders autosnelwegen van onze provincie.

Wim en Carol Berwaerts
We hebben lang gezocht naar een 
appartement dat zowel betaalbaar 
als ruim genoeg was. Bij dit project 
werd er duidelijk nagedacht over de 
indeling van alle appartementen en 
vonden we meteen onze smaak terug!
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Appartementen met 
één slaapkamer.

• Tussen 80 en 110m2

• Drie types
• gelijkvloers met tuin
• 1ste en 2de verdiep: grote terrassen

Wat is er leuker dan je eigen 
stempel te drukken op je 
toekomstige interieur?
In de prijs van elk appartement 
is een hoogwaardige afwerking 
met duurzame materialen en alle 
modern comfort inbegrepen, maar 
je bent vrij om hier je eigen keuzes 
te maken. 

Een gouden regel: 
hoe vroeger je erbij bent, hoe meer 
elementen je nog kan aanpassen 
naar jouw stijl en smaak. Wij staan 
alvast met raad en daad klaar om 
je hierbij te helpen. 

Als we bouwen, denken we ook aan morgen. 
Naast comfort en levenskwaliteit voor de bewoner, gaat er ook aandacht 
naar toekomstgerichte technieken en materialen. De ramen en beglazing zijn 
van eersteklas kwaliteit. Een sterke thermische en akoestische isolatie van 
vloeren en muren, energiezuinige gaswandketels zorgen voor een 
hoog warmtecomfort en een lage energiefactuur. 

Hoogstaande materialen 
en afwerking.



-  9  --  8  -

Appartementen met 
één slaapkamer.

• Tussen 80 en 110m2

• Drie types
• gelijkvloers met tuin
• 1ste en 2de verdiep: grote terrassen
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Ivo Vercammen Woonprojecten heeft door jarenlange ervaring een 
duidelijke visie ontwikkeld rond twee centrale begrippen: ruimte en 
openheid. Wij willen dat je een gevoel van vrijheid, van ruimte om je 
heen ervaart. Wij zien een residentie niet als een blokkendoos, maar een 
samenhangend geheel van wooneenheden, waarin de bewoners comfort 
en interactie kunnen beleven. Ruimte en openheid door gebruik 
van glas, door oriëntatie en ligging, maar ook door niet te 
besparen op terrassen, die het contact van de bewoners met de 
buitenwereld stimuleren. 

Noem het kleinschaligheid, maar het is 
een fundamentele pijler van onze 
woonfilosofie.

De Ivo Vercammen filosofie.
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Appartementen met 
twee slaapkamers.
• Tussen 80 en 110m2

• Vijf types
• gelijkvloers met tuin
• 1ste en 2de verdiep: grote terrassen
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Garages 
& kelders.

Appartementen met 
drie slaapkamers.
• Tussen 80 en 110m2

• Vijf types
• gelijkvloers met tuin
• 1ste en 2de verdiep: grote terrassen

INRIT

PARKEERGARAGE
40 parkeerplaatsen
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Een woning kopen doe je niet in een vingerknip. 
Natuurlijk zit je nog met vele vragen. 

Maar het project staat je aan en je wil eens praten met iemand die de details 
kent? Kom dan zeker eens langs. Samen bekijken we alle opties die voor 

jou belangrijk zijn. Ben je overtuigd? Dan begeleiden we je van a tot z 
door alle formaliteiten en bouwfases. De werken zijn inmiddels 

in volle gang, je wacht dus best niet te lang als je interesse 
hebt. Ivo Vercammen Woonprojecten staat voor een 

gepersonaliseerde dienstverlening: 
we maken graag tijd voor je vrij. 

Spring even binnen.

011/22.22.80
Meer informatie over dit exclusief project op
www.vercammenwoonprojecten.be
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