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In Gentbrugge, aan de Kerkstraat, bouwde
projectontwikkelaar Revive een gloednieuwe
buurt die RUTE heet. Je kan er schoon en
centraal wonen in een gezellig en écht stuk
Gent. In totaal zijn er 105 woningen met een
stijlvolle luxeafwerking of betaalbare moderne
afwerking, waarbij scherp is toegezien op
detail, licht en extra grote terrassen.
Een rustige buurt dankzij het verkeersluwe
karakter, maar wel één die leeft! De voorbije
jaren ontpopten er zich diverse charmante hotspots. Met zo’n 6.000 m² publieke groenzone
en de Gentbrugse Meersen op wandelafstand is
RUTE ook een heel groene buurt.
In RUTE kan je een mooie mix aan
woningen en appartementen vinden. De
architecten CAAN en BLAF bieden het beste
van beide werelden door ambitieuze
architectuur hand in hand te laten gaan met
het duurzame karakter van de site.
In oktober 2018 startte de bouw van RUTE en
nu genieten de kersverse bewoners van hun
nieuwe woonst!

De laatste woningen die te koop staan - 1 huis en 5 appartementen - zijn instapklaar. Ze voldoen aan alle energiecomfort zodat je kan genieten van duurzame energie en een lagere energiefactuur. Elke woning heeft namelijk een
warmtepomp en vloerverwarming. Hieronder zijn ze aangeduid:
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HUIS

Dit laatste huis op RUTE is een hoekwoning, waardoor er
veel licht binnenkomt. De leefruite is groot, en er zijn verschillende mogelijkheden om de woning in te delen. Zo kan
je bijvoorbeeld de living zowel op het gelijkvloers als op de
eerste verdieping inrichten. Ideaal voor mensen die bijvoorbeeld wensen ruimte te hebben voor een vrij beroep.

• 2 verdiepingen

€426.300*

• 3 slaapkamers
• bruto oppervlakte: 160m²
• oppervlakte terras: 33m²
• handige afgesloten koer voor
bv. fietsen
• zicht op groendak vanaf terras

*prijs excl. btw en kosten

5 laatste

APPARTEMENTEN
vanaf €463.700*

APP 36A 3.2

€463.802*

Dit penthouse bevindt zich
op de derde verdieping. Je
hebt er veel privacy, licht en
je kan genieten van een erg
ruim terras.
• penthouse op verdieping 3
• 2 slaapkamers
• 2 badkamers
• bruto oppervlakte: 104m²
• oppervlakte terras: 47m²

*prijs excl. btw en kosten

APP 36B 3.1

€541.678*

Dit penthouse heeft een
zeer groot terras, zuidwest gericht. Je hebt er
prachtig zicht op het water
en op de torens van Gent.
Dit alles met veel privacy,
want het is het hoogst
gelegen appartement.
• penthouse op verdieping 3
• 2 slaapkamers
• 2 badkamers
• bruto oppervlakte: 118m²
• oppervlakte terras: 31m²

*prijs excl. btw en kosten

APP 36B 3.2

€561.640*

Dit penthouse heeft twee terrassen met twee oriëntaties: zuidwest en noord-oost. Eén daarvan is een overdekt terras met
een mooi zicht over het water.
Dit appartement grenst aan het
nieuwe park en geniet door zijn
oriëntatie van veel lichtinval en
privacy.
• penthouse op verdieping 3
• 3 slaapkamers
• 2 badkamers
• bruto oppervlakte: 132,5m²
• oppervlakte terrassen: 12,7m²
*prijs excl. btw en kosten

APP 33 3.1

€474.692*

Op zoek naar een penthouse met
uitzonderlijk grote leefruimte, veel
lichtinval en een ruim terras? Dan is
dit appartement zeker wat je zoekt!
• penthouse op verdieping 3
• 3 slaapkamers
• 2 toiletten
• 2 badkamers
• bruto oppervlakte: 136,8m²
• oppervlakte terras: 26m²

*prijs excl. btw en kosten

APP 33 3.2

€463.700*

Ook dit laatste penthouse
geniet van veel lichtinval,
een meer dan ruime woonkamer en een mooi zicht
op het grote park.
• penthouse op verdieping 3
• 3 slaapkamers
• 2 toiletten
• 2 badkamers
• bruto oppervlakte: 136,8m²
• oppervlakte terras: 19,3m²

*prijs excl. btw en kosten

PARKEERPLAATSEN
€27.500*
Er zijn nog een aantal plaatsen te koop in de
ondergrondse parkeergarage van RUTE. De
inrit bevindt zich midden in de site, waardoor
elke woning dichtbij is. Heel handig wanneer
er opnieuw geen parkeerplaatsen vrij zijn in
de straat!

*prijs excl. btw en kosten

Heb je een vraag?
Of wil je graag een
afspraak maken?
Contacteer Marieke via
0476 49 85 42 of
marieke@revive.be

