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Residentie Beaumase
Project 9: Residentie Beaumase Rotem

Beaumase is een uniek, kleinschalig nieuwbouwproject met 14 
appartementen waar moderne, duurzame architectuur en na-
tuur elkaar ontmoeten. Hier woon je comfortabel, met uitzicht 
op groene weides en toch vlakbij het centrum van het gezellige 
Rotem. Je vindt er een ruime keuze aan type appartementen. Je 
kan kiezen voor 2 of 3 slaapkamers, wonen op het gelijkvloers 
met een tuin, op verdieping met een groot terras of penthouse 
met fantastische uitzichten op de omliggende weilanden. Ach-
teraan het gebouw is een gezamenlijk park met petanquebaan 
en picknicktafel voor gezellige momenten buiten. 

Technische fiche
…
Bouwheer: 
Star Group Uniq Wonen; Hasselt
Architect: 
Drieskens & Dubois; Hasselt
Hoofdaannemer: 
Concept Building; Dilsen
Bouwmaterialen + tegels + Keukens: 
Verheyen NV Maasmechelen

Oase van rust en luxe

Beaumase is een kleinschalig nieuwbouwproject met 14 luxueuze appartementen aan de Burgemeester Henrylaan 18 in Rotem waar 
moderne, duurzame architectuur en natuur elkaar ontmoeten. Hier woon je comfortabel, met uitzicht op groene velden en toch vlakbij het 
centrum. De nieuwbouwappartementen en penthouses openen de deur naar een hoogstaand wooncomfort. Ze bieden de bewoner alles 
wat hij maar kan wensen: een omvangrijke woonruimte inclusief keuken met kookeiland, energiezuinige vloerverwarming, ruime zonnige 
terrassen en een maximale lichtinval. Alle wooneenheden zijn tot in de puntjes afgewerkt volgens de meest kwalitatieve standaarden op 
het gebied van esthetiek en energieverbruik, conform de BEN-norm. In vergelijking met gelijkaardige nieuwbouwprojecten bieden ook de 
twee of drie slaapkamers, de badkamer en de berging een zee van ruimte. De slimme oriëntatie van het leefgedeelte en de enorme alumi-
nium raampartijen vergroten bovendien het gevoel van ruimte. Vanuit ieder appartement is er een weids uitzicht op het omliggende groen, 
met maximum behoud van de privacy. Beaumase is een realisatie van Uniq Wonen, in samenwerking met architectenbureau Drieskens 
& Dubois en algemene bouwonderneming Concept Building & Services.
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