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Thuiskomen,
da’s bostoen
“Rentrer chez soi”, de Fransen zeggen het zo mooi.
Ze gaan niet naar huis, maar komen tot zichzelf. En zo
verwoorden ze precies wat wij bedoelen met thuiskomen.
Dat iedereen mag thuiskomen is onze drijfveer. Hoe we dit
waarmaken? Door betaalbare, duurzame woonoplossingen
aan te bieden, met passie en respect voor mens en milieu.
Of dat nu een projectwoning of een appartement is,
iedereen verlangt naar die ene thuis waar hij of zij
geschiedenis kan schrijven. Een thuis waar verhalen
kunnen ontstaan, waar je je kan omringen met vrienden en
familie. Dat ene nest dat helemaal in het teken staat van

jouw behoeftes en dromen. Een bron van jeugdherinneringen: je eigen kamer, de keuken die je omarmt met de geur
van nostalgie,… Een echte thuis van liefde, rust en geluk.
Al meer dan 45 jaar zijn passie en waardegedreven
ondernemen de leidraad van ons familiebedrijf. Door
de steeds veranderende wereld zijn onze uitdagingen
bovendien niet min. Ze brengen maatschappelijke
evoluties op gang die een aanzienlijke impact hebben op
gezondheid, energie, huisvesting, veiligheid en mobiliteit.
Ook voor onze partners en medewerkers koesteren we
een persoonlijke en professionele sfeer, zodat ze zinvol
meerwaarde kunnen leveren en met “goesting” komen
werken. Verbondenheid, waardering en bezieling staan
centraal. Wij vormen een gemeenschap van flexibele,
gedreven medewerkers die stuk voor stuk hun
verantwoordelijkheid opnemen voor de volgende
generaties.
Francis Bostoen wou reeds in 1973 huizen bouwen voor
iedereen. 45 jaar later keren we terug naar de essentie,
naar de oorspronkelijke gedachte, mits één kleine nuance.
We bouwen niet zomaar huizen, wij creëren een thuis. We
plaatsen de “T” vóór het huis omdat iedereen op zoek is
naar die ene plek waar het puurste geluk kiemt.
Wonen, bouwen, samenwerken en met goesting werken
bij Bostoen, dat is eenvoudigweg thuiskomen.

Kies voor onze

woonprojecten
Een nieuwe thuis, in een toffe, groene buurt
met ruimte om helemaal tot jezelf te komen.
Alles wordt voor jou in orde gebracht, van
ontwerp tot oplevering. Kiezen voor onze
woonprojecten, da’s kiezen voor rust en
zekerheid.

Stap in onze

appartementen
Een mooi appartement, volgens jouw
wensen en verlangens. Kijk zorgeloos toe
van ontwerp tot oplevering en stap met een
grote glimlach binnen in jouw nieuwe thuis.
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De meegedeelde visuals en de verkoopplannen
zijn louter informatief en kunnen geenszins
aanzien worden als zijnde bindend.

Kom thuis in jouw
favoriete regio!
Een praktisch en comfortabel appartement aan
zee, een (passief)huis in het groene hart van een
autoluw woonproject, een stijlvolle flat in hartje
Olsene, een instapklare woning in een
nieuwbouwproject te Niel… Bostoen ontwikkelt
projecten en appartementen in heel Vlaanderen,
van Vlaams-Brabant tot aan de kust.
En wat nog niet is, kan komen.
Hou dus zeker onze website in de gaten voor
nieuwe projecten in jouw favoriete regio.
in verkoop

toekomstig

kijkwoning /
kijkappartement

Oost-Vlaanderen

Aalst

Residentie Clavis
Er is hier voor ieder wat wils. Gaande van lekker gek doen tijdens Aalst Carnaval tot
rustig genieten in een gezellig restaurant. Ook de natuurliefhebber kan hier zijn hart
ophalen in het erkende natuurgebied Hogedonk. Aalst was door de eeuwen heen de
thuis van verschillende beroemdheden, zoals Dirk Martens en Louis Paul Boon. Nu kan
ook jij hier thuiskomen. In onze verkaveling Clavis kan je kan je kiezen uit verschillende
woningen en appartementen.
• Uitgebreid aanbod van verschillende types
• Zeer ruime terrassen
• Rustige buurt nabij het stadscentrum

Astene

Woonproject BegijnHof
• Vlot bereikbaar
• Mooie, moderne architectuur
• Gezellige, pittoreske omgeving

Astene

Woonproject WilgenHof
• Vlot bereikbaar
• Mooie, moderne architectuur
• Gezellige, pittoreske omgeving

Eeklo

Woonproject VrijWeve
Woonproject Vrijweve, een groene buurt vlakbij het centrum.
Project Vrijweve is gelegen op wandel- en fietsafstand van de
markt van Eeklo.
• Wonen in alle rust
• Alle belangrijke faciliteiten binnen een straal van 2 km
• Autoluwe buurt

Eeklo

LAATSTE WONING

Nieuwbouwproject RaverSchoot
In Eeklo vind je ons kindvriendelijk woonproject Raverschoot. Met de
fiets sta je al snel in het centrum van Eeklo waar je heerlijk kan genieten
op één van de vele terrasjes. Eeklo is ook zeer goed bereikbaar via het
openbaar vervoer, mede dankzij de aanwezigheid van een station. Vlakbij
ons nieuwbouwproject bevinden zich verschillende winkel- en ontspanningsmogelijkheden. In onze verkaveling kan je kiezen uit vier moderne,
energievriendelijke woningen, die allen genieten van een ideale oriëntatie.
Bovendien beschikken al deze woningen over vier slaapkamers.
Wil je graag thuiskomen in één van deze leuke sleutel op de deur
woningen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.
• Lichtrijke nieuwbouw met 4 slaapkamers
• Zuidgerichte tuinen
• Klaar voor de toekomst met je BEN-woning

Eeklo

Residentie Kaaiken 4
Residentie Kaaiken 4 is de vierde fase van ons uniek
woonproject. Dit appartementencomplex is rustig gelegen op
wandelafstand van het centrum van Eeklo. Deze residentie
telt 26 appartementen met keuze uit 1, 2 of 3 slaapkamers.
Alle appartementen zijn functioneel ingedeeld en genieten
van een zonnig terras

Eeklo

Residentie Tossa
Het project situeert zich tussen de Zuidmoerstraat en de Textielstraat.
Gelegen binnen een stedelijke omgeving op wandelafstand van het
centrum, station en op fietsafstand van alle vrijetijdsaccommodaties.
Het project omvat de herwaardering van een waardevol stuk bouwkundig
Erfgoed. Het karaktervolle hoekgebouw, een voormalige textielfabriek,
wordt volledig gerenoveerd en omgebouwd tot 10 woongelegenheden.
Er wordt maximaal ingezet op wooncomfort zonder afbreuk te doen aan
de authenticiteit van het gebouw. Het karakter en de historische waarde
van het pand, in het bijzonder de gevel, de aanwezige hoge plafonds, open
ruimtes, industriële details en het materiaalgebruik worden maximaal in
de verf gezet waardoor het loftgevoel nooit ver weg is.

Eke

Nieuwbouwproject EikenLeen
Dit woonproject, gelegen aan de Kouterhoek, heeft een
uitstekende ligging met een optimaal evenwicht tussen rust
en vlotte bereikbaarheid.
• Deze woningen zijn vlot bereikbaar via de E17 en N60, en
het openbaar vervoer
• Scholen en winkels liggen vlakbij
• De natuur is hier nooit veraf, de Scheldevallei bereik je
makkelijk met de fiets

Eke

Hof Landuit
Kom thuis in ons kleinschalig luxueze project in Eke. Je hebt er keuze
uit vier prachtige ruime pastorijwoningen met mooie grote tuinen. Alles
binnen handbereik, een gezellige dorpskern en vele winkel mogelijkheden.
Laat je verrassen door deze architecturale parels en contacteer ons voor
meer info!
• Alle woningen beschikken over 4 slaapkamers
• Ruim zowel binnen als buiten
• Wonen in stijl!

Herzele

Woonproject GroeneMeer
Kom thuis in onze natuurbuurt in Herzele, aan de rand
van de Vlaamse Ardennen in de Denderstreek. Hier in
woonproject GroeneMeer woon je rustig in het groen,
met een uitzonderlijk landelijk uitzicht en toch vlak bij het
centrum en de burcht van Herzele met toffe speeltuin. Het
is de ideale uitvalsbasis voor pendelaars richting Aalst,
Brussel of Gent. Je kan hier kiezen uit zowel halfopen
als gesloten bebouwingen met 3 of 4 slaapkamers. Alle
woningen beschikken over mooie grote raampartijen
waardoor je kan genieten van voldoende natuurlijke
lichtinval. Maar ook in de tuin kan je heerlijk vertoeven
door de goede oriëntatie. De woningen beschikken ook
allemaal over een tuinberging waar je perfect jouw fiets
kan in opbergen.
• Keuze uit energievriendelijke en passieve woningen
• Omringd door natuur en groen
• Scholen en winkels op fiets- en wandelafstand

Scheldewindeke

Nieuwbouwproject Bolderik
Je kan hier in alle rust genieten van de natuur
zowel in de omgeving als in dit uniek project.
• Halfopen en gesloten bebouwingen
• Prachtige mountainbike routes in de buurt
• Historische bezienswaardigheden
• Aangelegde tuinen

LAATSTE 3 APPARTEMENTEN

Wondelgem

Residentie BiezenVeld
Dit prachtige gebouw bestaat uit twaalf gezellige
appartementen in het hartje van Wondelgem. Je
woont op een boogscheut van centrum Gent, maar
beschikt ook over heel wat groen in de buurt.
• Appartementen met ondergrondse parkeerplaats
• Het gebouw is voorzien van een lift
• Op een boogscheut van Centrum Gent

LAATSTE WONING

Wortegem-Petegem

Woonproject De Kleine Kluis
Iedere dag opnieuw is het hier thuiskomen
in een oase van rust en harmonie met
respect voor de natuur. Een aangename
kwalitatieve nieuwe buurt, aan de voet van
het pittoreske dorp Gijzelbrechtegem met
prachtige verzichten op De Kluis, de Vlaamse
Ardennen, de grens Oost-West.
• Woning speels en creatief geïntegreerd in
de natuurlijk glooiende omgeving
• Autoluwe kindvriendelijke buurt, weg van
alle drukte maar met station, openbaar
vervoer, vlotte verbindingswegen en winkels
binnen bereik
• Zuidgeoriënteerde woning, open karakter,
kwalitatieve totaalontwikkeling

Zwijnaarde
RijvisscheHof

In het hartje van Zwijnaarde vinden we deze unieke appartementen
midden in een groene oase. Ontworpen door architecten Govaert
& Vanhoutte is dit woonproject een echte parel dichtbij het
historische Gent. Dit exclusieve woonproject RijvisscheHof bestaat
uit 4 residenties met minimalistische architectuur waar lichtrijk en
luxueus wonen centraal staan. Onder het mom van “less is more”
werd hier gebruik gemaakt van hoogstaande bouwmaterialen
zoals zichtbeton en grote glaspartijen. Plaats je wagen veilig in je
ondergrondse privéparking.
• Exclusief wonen in het groen
• Hoogwaardige, gepersonaliseerde afwerking
• Divers woonaanbod met knappe penthouses

Kust

Bredene

LAATSTE WONINGEN

Nieuwbouwproject
DuinenZicht
Woonproject DuinenZicht bevindt zich op wandelafstand van de zee
en het strand. Bredene heeft geen zeedijk, maar een ononderbroken
duinenrij, wat haar uniek maakt aan onze Belgische kust. Hoewel
Bredene een rustige gemeente is, is hier steeds van alles te beleven
gaande van festivals tot seniorennamiddagen. Adem onze gezonde
Noordzeelucht in en kom thuis in deze met natuur omgeven
verkaveling. Er is hier voor ieder wat wils, van een passieve woning
tot een gezellig appartement. Wil je graag thuiskomen in één van
deze leuke sleutel op de deur woningen? Aarzel dan niet om ons te
contacteren.
• Geniet van vakantie in eigen land
• Centrum op wandelafstand gelegen
• Watersporten kan vlakbij in het recreatiedomein De Spuikom

De Panne

Residentie Saumon d’Or
Kom je graag thuis aan onze prachtige Belgische kust? Aarzel dan niet een koop één
van onze prachtige nieuwbouwappartementen in De Panne.
• Toplocatie op wandelafstand van het strand
• Eigen parking of garage
• Voor ieders wat wils

Lombardsijde
Residentie Yde

Deze moderne kleinschalige nieuwbouw
residentie is gelegen op een steenworp van het
prachtige strand van Lombardsijde-bad. in de
nabije omgeving kan u alles vinden wat je nodig
hebt: scholen, winkels, sportfaciliteiten, ...De
residentie zelf biedt een divers woonaanbod
met parkeergelegenheid aan. Het is ideaal als
woonst, maar ook een aanrader als tweede
verblijf. Alle appartementen zijn nog voorzien
van een extra berging en een persoonlijke
parkeerplaats.
• Moderne hedendaagse architectuur
• Ruime appartementen
• Op een steenworp van het prachtige strand!

Oostende

PrinsRose - Natuurpark en traditionele woningen
In Oostende, de koningin van de badsteden, kan je onze rustige verkaveling Prinsrose
vinden. Je woont op wandelafstand van het centrum en geniet reeds van de gezonde
noordzeelucht. Nooit een saai moment, deze bruisende stad biedt jou een waaier aan
mogelijkheden. Gaande van pootjebaden tot shoppen in één van de winkelstraten. In
onze verkaveling is er voor ieder wat wils gaande van energievriendelijke woningen
omringd door groen tot traditionele woningen.
• Met de wagen, de fiets of te voet: alles is vlot bereikbaar
• Op 1,5 km van het strand
• Voor ieders wat wils

Oostende
AnthonyTuin

Het project AnthonyTuin creëert een aangename woonomgeving waar woningen speels
worden ingeplant rond het gemeenschappelijke
groen maar met behoud van privacy. De woningen bieden een hoog woon- en leefcomfort.
De woningen zijn uitgerust met lichtrijke
woonkamers, prachtige leefterrassen, strakke
moderne keukens , praktische slaapkamers en
een luxe badkamer.

LAATSTE 2 WONINGEN

• Keuze uit verschillende types woningen
• Op wandelafstand van het strand
• Persoonlijke parkeerplaatsen

Oostende
C’Shell

Dit unieke project in Oostende heeft heel wat te
bieden. Gaande van woningen en appartementen tot
leuke gemeenschappelijke ontspanningsruimtes en
binnentuinen. Dit woonproject is een dorpje op zichzelf
waar je gezellig kan samen zijn met de buren maar ook
heerlijk genieten van je privacy . Het volledige gebouw
werd ontworpen met oog op zowel binnen als buiten
leven. Er zijn nog enkele leuke polyvalente ruimtes
voorzien die jullie samen met de medebewoners kunnen
inrichten. De woning kunnen zowel wind-water dicht
worden aangekocht als volledig afgewerkt.
• All in living aan de Belgische Kust
• Ideale woonmix: keuze uit woningen of appartementen
• Goede ligging vlakbij het centrum

Oudenburg

LAATSTE WONING

WestKerke

Oudenburg op amper enkele kilometers van onze Noordzeekust en van het historische Brugge. In het centrum vind je alles wat je nodig hebt. Ook voor de leergierige
onder ons heeft Oudenburg het één en het ander te bieden. Gaande van een Romeins
archeologisch museum tot een sluizencomplex. In deze natuurbuurt proberen we
naar de ideale balans te zoeken tussen groen en wonen. Door de grote raampartijen
brengen we het groen ook binnen. Zoals iedereen wel weet heeft groen niet enkel
een positief effect op de gezondheid maar ook op innerlijke rust. Door het autoluwe
karakter kunnen je kinderen hier veilig spelen. Wil je ook graag thuiskomen in één van
deze leuke sleutel op de deur woningen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.
• Wandelafstand van het centrum
• Vlotte verbinding met de E40
• Energievriendelijk wonen

West-Vlaanderen

BINNENKORT NIEUWE FASE

Harelbeke

Woonproject GaverLeie
In de prachtige Zuid-West Vlaamse
Leiestreek stellen we je graag onze
Triplets voor. Een innovatieve woonvorm
die de voordelen van een appartement
combineert met de privacy van een
gezinswoning.
• Innovatieve woonvorm (triplet)
• Slechts 3 appartementen per gebouw
• Geringe gemeenschappelijke kosten
• Instapklaar appartement beschikbaar

Ieper

LAATSTE WONING

Woonproject De Vloei
De Vloei is een duurzame woonwijk op slechts 1,5 km
van het stadscentrum, 2 km van het station en met
verschillende bushaltes op wandelafstand.
• Energievriendelijke- en passiefhuizen verlagen je
energiefactuur
• Uitzonderlijk aantrekkelijke setting aan een rustige
erfweg, in de nabijheid van groen en water
• Divers aanbod van functioneel en fris ogende
architectuur

Ieper

Residentie Posseidon
Duurzame appartementen van de toekomst, autoluwe straten,
kinderen die ongeremd buiten kunnen spelen, ruimte voor natuur
en water... Iets wat jij zoekt?
• Energievriendelijke appartementen
• Autoluw
• Op een boogscheut van het bruisende centrum

Marke

NIEUW WOONPROJECT

Woonproject Het GoudenHof
Wonen in ons woonproject Het GoudenHof is elke
dag thuiskomen in het centrum van het rustige
dorpje Marke, dichtbij het bruisende stadscentrum
van Kortrijk. De 8 nieuwbouwwoningen zijn gunstig
gelegen in een doodlopende straat vlakbij winkels,
scholen, openbaar park, ... Wij bouwen hier zeer
energiezuinige (E-peil 20) nieuwbouwwoningen met
hernieuwbare energie, alle woningen zijn voorzien van
3 ruime slaapkamers met zolderruimte.
• Leuke gezellige woningen
• Mooie buurt

Rumbeke

Woonproject HalleRiet
Nieuwe fase in verkoop ! Kom thuis in Rumbeke,
een prachtige deelgemeente van Roeselare in
de provincie West-Vlaanderen. Bezoek zeker
eens het prachtige kasteel van Rumbeke in het
Sterrebos. De sportliefhebbers komen hier zeker
aan hun trekken. Onze verkaveling beschikt over
betaalbare, moderne woningen met een hoog
akoestisch en thermisch comfort.
Interesse? Aarzel dan zeker niet om ons te
contacteren.
• Halfopen bebouwing in een rustige, veilige
woonomgeving
• Keuze tussen 3 en 4 slaapkamers
• Vlotte verbinding naar Roeselare, Kortrijk ,
Brugge en Tielt

Rumbeke

Residentie Camiel
Kom thuis in Rumbeke, een prachtige
deelgemeente van Roeselare, in de provincie
West-Vlaanderen.
Onze moderne residentie biedt u een waaier
aan mogelijkheden gaande van een één
slaapkamer appartement tot een prachtige
penthouse.
Interesse in deze mooi residentie? Aarzel niet
om ons te contacteren.
• Keuze uit 1 en 2 slaapkamerappartementen
• Ruime terrassen
• Prachtige penthouses

Waregem

Woonproject Roterij
Op zo’n 2 km van het centrum van Waregem
bevindt zich onze nieuwe projectwoning
“Roterij”. Je geniet op deze locatie van een vlotte
verbinding naar verschillende toegangswegen.
Ook wandelen en fietsen kan vlakbij langs de
prachtige Leie. Deze uitzonderlijk ruime woning
met mooie, grote tuin die achteraan toegankelijk
is bevat 5 slaapkamers. Je auto kan je parkeren
in je ruime garage. Wil jij hier graag thuiskomen?
Aarzel dan niet om ons te contacteren!
• Uitzonderlijke ruime woning met 5
slaapkamers
• Grote tuin die achteraan toegankelijk is
• Vlotte verbinding naar verschillende
toegangswegen

Antwerpen en Vlaams-Brabant

Aartselaar

Residentie Arcelar
In Aartselaar bouwen we een kleinschalig woonproject
bestaande uit 7 appartementen: 2 tuinappartementen,
4 appartementen op het eerste en tweede verdiep
en dakappartement op derde verdieping met ruim
terras. Deze appartementen zijn BEN-appartementen
die beschikken over moderne en milieuvriendelijke
technieken op vlak van verwarming, isolatie en ventilatie.
Op de projectsite is voldoende parkeergelegenheid en
zijn bergingen voorzien. De leefruimtes zijn comfortabel
ingericht.
• Vlot bereikbaar
• Mooie, moderne architectuur
• Gezellige, pittoreske omgeving

LAATSTE APPARTEMENT

Bornem

Residentie ‘t Veer
• Vlot bereikbaar
• In harmonie met de omgeving
• Alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming.

Rumst

Residentie Oris
De percelen van het woonproject zijn
gelegen tussen de Veerstraat en de
Vissersstraat te Rumst, nabij de Rupeldijk.
Via de indeling van het volume langsheen de
Vissersstraat wordt een levendig gevelbeeld
gecreëerd door zowel dag als nachtfuncties
aan de voorgevel te voorzien.

Vorst

LAATSTE APPARTEMENTEN

Residentie Forestine
Thuiskomen in Vorst, randje Brussel. Dat
kan in deze leuke buurt! Voor ieder wat
wils: van gezellige woningen met een
tuintje tot prachtige appartementen en
penthouses. Onze verkaveling is zeer vlot
bereikbaar via het openbaar vervoer.
• Laatste 1 slaapkamer appartementen
• Op wandelafstand van het Dudenpark
• Je wagen veilig parkeren in de
ondergronds parking

Vorst

Residentie Paville
De site is gelegen tussen de Van Volxemlaan, Keerkringenlaan
en Deltastraat te Vorst. Het terrein wordt omringd door meerdere
woonwijken die momenteel volop in ontwikkeling zijn. Het project
omvat de omwikkeling van 103 wooneenheden, verdeeld over 13
eengezinswoningen en 5 aaneengesloten appartementsgebouwen.

NIEUW WOONPROJECT

Bouwgronden

Ontdek ons aanbod bouwgronden
Bostoen heeft een hele waaier aan bouwgronden verspreid over
Vlaanderen. Of je nu je hart verloren bent aan Vlaams-Brabant of aan de
kust, bij Bostoen vind je dé geschikte bouwgrond in jouw regio.
bouwgrond te koop

Bouwen op maat

Duurzaam bouwen op jouw maat
Naast onze woonprojecten willen we graag ook een nieuw product aanbieden
in Vlaanderen: bouwen op maat.
Heb jij interesse in bouwen op maat met Bostoen? Bekijk dan zeker alle
informatie over bouwen op maat op onze website!

Stappenplan bouwen
op maat
Samen realiseren we jouw nieuwe warme thuis,
volledig naar jouw wensen en dromen. Dankzij ons
eigen gedreven bouwteam hoef jij geen enkele partner
zelf te coördineren.
Samen gaan we voor een vlekkeloos traject en de
ultieme realisatie van jouw bouwdroom.
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Eerste kennismaking

We bundelen alle info over je project (stedenbouwkundige voorschriften, plannen,...) en luisteren naar je
ideeën en verwachtingen.

Schets en raming

We brengen samen je ideeën in kaart aan de hand
van een schets en bezorgen je vervolgens een
eerste calculatie van je bouwproject.

Studie overeenkomst

Samen met de architect maken we een behoeftestudie op,
leveren we een voorontwerp op maat af en voeren we de
technische studies uit. De calculatie wordt aangepast in functie
van voorontwerp en vervolgens aan het definitieve bouwplan.

Contract

Na goedkeuring van het definitieve bouwplan in de studie overeenkomst,
leggen we alles vast in een aannemingsovereenkomst conform de wet
Breyne. Dat garandeert jou een vaste prijs, vaste uitvoeringstermijnen en
betaling in schijven naargelang de vordering van de werken.
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Uitvoering

Onze ervaren vakmannen gaan van start met de bouw van jouw
nieuwe thuis. Tijdens de uitvoering brengen we je steeds vlot op
de hoogte van de vordering van de werken dankzij onze online
klantenzone. Een vaste werfleider staat ook steeds met je in contact.

Oplevering

De werken zijn afgerond.
Tijd om te genieten van je nieuwe warme
thuis!

Service garanties

Bostoen staat steeds voor je klaar, ook na
oplevering van je woning.

Kijkwoningen en –appartementen
Een kijkje nemen in één van onze kijkwoningen of -appartementen is
de beste manier om kennis te maken met jouw toekomstige droomhuis.
Bekijk onze agenda voor de eerstkomende kijkmomenten op bostoen.be
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Kijkwoningen
1 Oostende, Maurits Dewittestraat 41
2 Oosterzele, Klaproosstraat
3 Roeselare, Gebrouders Martinstraat
4 Deinze, Buiskouter 139
5 Eke, Nederkouter 18

Kijkappartementen
11 Harelbeke, Vissersstraat 69
12 Ieper, Aquastraat 33
13 Bornem, Egied de Jonghestraat
14 Aalst, Brouwerijstraat

Parkeerplaatsen
Wij hebben ook parkeerplaatsen te koop, zowel ondergronds als bovengronds.
Bekijk onze parkeerplaatsen op bostoen.be
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Wortegem-Petegem, Kwadenbulk
Herzele, De Presse 46
Andenne, Rue bourie 22
Ieper, Florastraat 13
Libramont, Rue Bétriveau

16 Aalst, Brouwerijstraat
17 Eeklo, Dullaert 20 - bus 7

Locaties
Aalst
Bredene
Destelbergen
Eeklo
Hamme
Ieper
Marke
Olsene
Sint-Niklaas

Waregem
Wielsbeke
Wondelgem

Wat kan je van
Bostoen verwachten?
Voor onze woonprojecten kiezen, jouw bouwontwerp
realiseren, in onze appartementen stappen of met
jouw totaalverbouwing starten. Bij Bostoen bouwen
we niet zomaar huizen, wij realiseren jouw thuis. En
dat doen we door onze 7 engagementen.

1
2
3
4

Meer dan 45 jaar passie

Als familiebedrijf met meer dan 45 jaar geschiedenis
en bouwexpertise in de nieuwste technieken, creëert
Bostoen jouw kwalitatieve thuis.

Gerust

Een zorgeloze beleving tijdens het bouwproces,
daar staat elke gedreven Bostoenmedewerker
voor garant.

Persoonlijke begeleiding

Vanaf het eerste contact begeleiden wij je
persoonlijk en transparant doorheen het hele
traject.

Inspiratie

Onze interieurspecialisten ontvangen je en begeleiden
je bij het maken van de keuzes die van jouw huis jouw
thuis maken of tonen je de reeds gekozen materialen,
dankzij onze unieke VR-tool!
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Bewust

We handelen met respect voor mens
en milieu: materialen, energie,…
Kortom, welzijn voor iedereen.

Zekerheid

Geen verrassingen: wij komen de
overeengekomen prijs, afgesproken
termijn en verwachte kwaliteit na.

Streven naar verbetering

Enthousiaste en tevreden klanten daar streven
we naar. Dat meten we, daar leren we uit en we
verbeteren constant onze aanpak.
Thuiskomen, da’s bostoen.
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Heb je vragen, wensen of ideeën?
Deel ze met ons, samen gaan we op zoek naar jouw ideale thuis.
En dan rest ons nog één ding: welkom thuis!
Bij Bostoen bouwen we niet zomaar huizen, wij creëren jouw thuis.
Dat ene nest waar je volledig jezelf kan zijn. Van A tot Z voor jou
gerealiseerd, telkens met respect voor mens en natuur.

Contacteer ons
Bostoen Hoofdkantoor
Pauline Van Pottelsberghlaan 22 / 9051 Sint-Denijs-Westrem / België
09 216 16 16 / info@bostoen.be

Volg ons
BostoenBE

bostoen-nv

BostoenNV

bostoen_nv

Thuiskomen,
da’s Bostoen.

verschillen tussen enerzijds de visuals en de verkoopplannen en anderzijds de werkelijk gerealiseerde projecten.

Een grote glimlach, dat kenmerkt elk lid van het Bostoen-team.
Want elke dag voor je klaar staan, dat doen we met veel plezier.
Van bouwadviseur tot werfleider, iedereen bij Bostoen werkt
samen om jou te laten thuiskomen zoals jij dat wenst.

De visuals en de verkoopplannen kunnen afwijken van de werkelijke realisatie van de projecten. Bostoen kan niet aangesproken worden voor eventuele

Het Bostoen-team

