




Live your life, 
we take care.
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- DE GILDE BRUGGE - 

HIGH END
APPARTEMENTEN

- Community Building 

Community Building werkt steeds samen met gerenommeerde 
architecten om zo de projecten uitvoerig te plannen. Ruime en 
lichtrijke appartementen worden voorzien van alle luxe en comfort. De 
buitenaanleg met sfeer verlichting, de parkeermogelijkheden en een 
gezellige binnentuin primeren voor de algemene uitstraling van de 
site. Met oog voor detail wordt elk appartement voorzien van high-end 
afwerkingen. Badkamers, leefruimtes en terrassen lopen naadloos en 
drempelloos over in elkaar. Elke wooneenheid wordt standaard opgeleverd 
met zonnescreens, gordijnen, L.E.D. verlichting, insectenhorren en 
schilderwerken. Onzichtbare hulpmiddelen, schuifdeursystemen en 
ruimtebesparende oplossingen worden doordacht uitgevoerd bij de 
inrichting van uw appartement. Een deskundige helpt u mee kiezen 
om alle duurzame materialen een juiste kleur en plaats te geven. Door 
de kwalitatieve materiaalkeuzes in het lastenboek worden meerprijzen 
veelal vermeden. 

Fotografi e: Vlaeminck Djorden
www.vdjordenfotografi e.be
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Residentie De Gilde is een historisch unieke site, centraal in de stad 
Brugge. Een plaats om te wonen en tot rust te komen, dichtbij het 
bruisende hart van de stad, waar men nog zijn buren kent. Ruimte en 
privacy op 50 meter van de Grote Markt met zicht op de Halletoren. De 
gevelrij van de Oude Burg en de 17e eeuwse Kartuizerinnenkapel zijn 
opgenomen in de archieven van Unesco en monumentenzorg. Deze 
stijlvolle en typische Brugse kapel biedt een bijzondere meerwaarde in 
de standingvolle binnentuin.

TOPLOCATIE IN
CENTRUM BRUGGE

A.  Markt
B.  Station
C.  ‘t Zand
D.  Steenstraat
E.  Stadsschouwburg
F.  Minnewaterpark
G.  Dijver
H.  Koningin Astridpark 
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Het uitzicht van De Gilde wordt gedomineerd door de geslaagde 
combinatie van prachtig gerenoveerd erfgoed met weldoordachte 
nieuwbouw. Twee unieke deelprojecten die samen voor een gevarieerd 
woonaanbod zorgen voor elke leeftijd. De standingvolle binnentuin met 
aangepaste sfeerverlichting zal een groene oase van rust bieden in het 
drukke stadscentrum. Bewoners en bezoekers worden onmiddellijk 
verwelkomd op de site door de 17e eeuwse Kartuizerinnenkapel. De 
appartementen worden gebouwd in de hoogste graad van afwerking met 
oog voor detail. Alle wooneenheden worden high-end uitgerust met alle 
beschikbare opties inbegrepen zodat u als eigenaar of huurder vlot kan 
komen wonen zonder bijkomende investeringen zoals schilderwerken, 
zonnescreens, gordijnen of verlichting.

EEN PAREL
IN DE BINNENSTAD
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Appartement A001 is gelegen 
op het gelijkvloers, met ingang 
aan de historische gevel van de 
Oude Burg of langs de binnen-
tuin aan de Kartuizerinnenstraat. 
Dit appartement telt 2 slaapka-
mers met zicht op de binnentuin. 
Een ruime badkamer, berging 
en gastentoilet. De keuken met 
eiland aan de open leefruimte 
sluit perfect aan bij de grandeur 
van een herenwoning. 

APPARTEMENT A001
GELIJKVLOERS

Oppervlakte: 
120,35 m²

Alle beelden in deze brochure zijn indicatief.
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Appartement A002 is gelegen op 
de hoek van de Oude Burg en de 
Kartuizerinnenstraat. Dit gelijk-
vloers appartement is ontworpen 
met de nodige openheid om de 
lichtinval te benadrukken. De klas-
sieke schouwmantel en talrijke 
sierlijsten worden geaccentueerd. 
De ruime slaapkamer kan worden 
afgesloten met een drempelloos 
schuifdeursysteem om de nodige 
privacy te garanderen. 

APPARTEMENT A002
GELIJKVLOERS

Oppervlakte: 
109,38 m²

Alle beelden in deze brochure zijn indicatief.
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De bewoners of bezoekers van 
appartement A101 worden bij het 
binnenkomen in de hal onmid-
dellijk verwelkomd door een 18e 
eeuwse wenteltrap.. Elke ruimte 
in dit 2-slaapkamer appartement 
wordt volledig benut om de ruime 
leefruimtes en hoge plafonds tot 
hun recht te laten komen. Vanuit 
de slaapkamers en badkamer is er 
een prachtig zicht op de binnen-
tuin en de Kartuizerinnenkapel. 

APPARTEMENT A101
EERSTE VERDIEPING

Oppervlakte:
120,74 m²

Alle beelden in deze brochure zijn indicatief.
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Alle beelden in deze brochure zijn indicatief.

Het hoekappartement A102 is 
voorzien van twee slaapkamers 
en een badkamer met ligbad 
of inloopdouche. In dit ontwerp 
is gekozen voor een half open 
keuken met aangrenzende 
berging. De drie hoge ramen 
zorgen voor  een enorm lichtrijke 
leefruimte vanuit de Oude Burg.  

APPARTEMENT A102
EERSTE VERDIEPING

Oppervlakte:
129,47 m²
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Alle beelden in deze brochure zijn indicatief.
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Bij het betreden van het enorm 
lichtrijk dakappartement A202 
heeft u onmiddellijk zicht op de 
authentieke klok van de Kartui-
zerinnenkapel. De zuidgerichte 
leef ruimte met open keuken 
heeft een prachtig uitzicht via de 
te openen lichtstraat. De master 
bedroom is voorzien van een 
inloopdouche en ruime opberg-
mogelijkheden. De mezzanine 
kan gebruikt worden als gasten-
slaapkamer of als zolderruimte. 

Het dakappartement A201 bevat 
een master bedroom, al dan niet 
afsluitbaar naar de dressing. Er 
is in dit ontwerp gekozen om de 
leefruimte tot in de nok open te 
laten tot 8 meter hoogte. Vanuit 
de leefruimte is er een prachtig 
zicht op de gevelrijen van de Oude 
Burg en de Halletoren. 

APPARTEMENT A202
DAKVERDIEPING

APPARTEMENT A201
DAKVERDIEPING

Oppervlakte:
114,15 m² + 20 m² mezzanine

Oppervlakte:
84,67 m²
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Vroeg of laat is uw woning niet meer geschikt. Het spreekt dan voor 
zich dat u uw leven een andere wending wenst te geven, waardoor 
u meer tijd kan maken voor uzelf en de zaken die u leuk vindt. 

De bewoners van onze appartementen worden steeds jonger en 
zijn graag voorbereid voor later. De 50-plussers, de baby-boomers 
die weten wat ze willen, kiezen er al snel voor om te genieten van 
het leven zonder de lasten en plichten van huis- en tuinonderhoud. 
Een appartement dat volledig aangepast is voor de toekomst. Inven-
tieve schuifdeursystemen, ruimtebesparend meubilair, een drempel-
loos woongedeelte en terras zijn standaard aanwezig. Met een druk 
op de knop kan u uw appartement omvormen tot een volwaardige
assistentiewoning met 24/7 dienstverlening, slechts te betalen wanneer 
u er gebruik van maakt. 

HET PROJECT
FASE 2
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KOPEN VOOR EIGEN BEWONING
Genieten van het leven zonder de praktische lasten van het huishouden 
en onderhoud aan uw woning. Wanneer u later nood heeft aan onze 
dienstverlening kan u hierop onmiddellijk beroep doen.

KOPEN ALS INVESTERING
U bent jong maar denkt reeds aan de toekomst. Als investeerder van 
onze appartementen heeft u een volledig instapklaar appartement 
inclusief alle opties. Betaalbaar en zeer aantrekkelijk om te huren. Uw 
eigendom wordt goed onderhouden en u wordt bovendien ontzorgd 
van alle administratie.

HUREN MET ZEKERHEID
Niettegenstaande de betaalbare huurprijs, woont u vlakbij de markt en 
de handelszaken. Bovendien is er een auto- en fietsparking voorzien in 
het gebouw en is het openbaar vervoer net om de hoek. In de prachtige 
binnentuin ontsnapt u aan het drukke stadsleven.

INVESTEER IN 
UW TOEKOMST
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Community Building
Stratem 7
9880 Aalter

Algemeen: 09 391 84 47
Verkoop: 0499 31 20 77
Verhuur: 0473 76 72 93

info@communitybuilding.be
www.communitybuilding.be

ONTDEK ONZE 
ANDERE PROJECTEN



Residentie De Gilde 
Oude Burg 13 - 17, 8000 Brugge
+32 499 31 20 77
info@degildebrugge.be
www.degildebrugge.be

CONTACTEER ONS

Prachtige appartementen en assistentiewoningen op 50 meter
van de Markt. Een historisch unieke site onder de Halletoren. 


