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Building
Your Dream

PASSIE 
 is gegroeid uit een grote aannemersfamilie 

met meer dan 40 jaar geschiedenis en bouwexper-
tise in de ontwikkeling van residentiële vastgoed-
projecten. Passie voor bouwen is de rode draad 
in al onze activiteiten. Graag stellen wij onze ja-
renlange expertise in dienst van uw wensen, uw 
droomwoning… 

KWALITEITSCONTROLE
Als zaakvoerder heb ik jarenlang eigenhandig 
meegewerkt. Vandaag ben ik ook nog steeds 
dagelijks op de werf  aanwezig om de werken 
nauwlettend op te volgen waardoor een ononder-
broken kwaliteitscontrole verzekerd is. Voor de 
ontwikkeling van onze projecten werken we nauw 
samen met een select netwerk van gespecialiseer-
de en betrouwbare partners. We gebruiken voor 
elke residentie enkel hoogwaardige materialen en 
zorgen ervoor dat de verschillende fases in het 
bouwproces naadloos op elkaar aansluiten. Op de 
werf  dragen we veiligheid, orde en netheid hoog 
in het vaandel.

VOLWAARDIGE AFWERKING
Dankzij het gedetailleerde lastenboek dat we 
samen overlopen, weet u precies waar u aan toe 
bent. Samen met u maken we doordachte keuzes 
voor een volwaardige afwerking van uw appar-
tement. Via het lastenboek krijgt u ook een dui-
delijk beeld van onze degelijke materialen en 
‘ruime’ budgetten van vloeren, keuken, badkamer 
en deuren. Onze trouwe leveranciers ontvangen u 
graag in hun inspirerende toonzaal en begeleiden 
u bij het maken van de keuzes die van uw apparte-
ment een thuis maken.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING 
Wij streven naar een persoonlijke aanpak. Vanaf  
het eerste contact begeleiden wij u persoonlijk 
en transparant doorheen het hele traject zodat 
u zorgeloos kan genieten van de realisatie van 
uw appartement. Degelijk advies, heldere com-
municatie en duidelijke afspraken staan bij ons 
centraal. U heeft altijd rechtstreeks contact met 
ons en dit 7d/7d. Heeft u na de oplevering nog 
vragen, opmerkingen of  extra wensen? U kunt 
altijd bij ons terecht. 

ZEKERHEID WET BREYNE 
De facturatie gebeurt in schijven en alleen voor 
uitgevoerde werken. Wij bieden u 100% voltooi-
ingwaarborg waardoor u zeker bent dat uw ap-
partement altijd volledig, volgens het lastenboek, 
wordt afgewerkt. Uw bouwplezier is dus verze-
kerd. 

10% REGISTRATIEKOSTEN
Bij de aankoop van een appartement worden de 
aankoopkosten uitgesplitst in een deel grond-
waarde en een deel constructiewaarde. U betaalt 
slechts 10% registratierechten op de grondwaar-
de en 21% btw op de constructiewaarde . 

BEN
BEN staat voor “bijna-energieneutraal”. Bouwen 
volgens de BEN-principes is sinds 2021 de stan-
daard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, 
in heel Europa zelfs. Het bijzondere aan BEN-ge-
bouwen is dat ze weinig energie verbruiken voor 
verwarming, ventilatie, koeling en warm water. 
Wij bouwen steeds energiezuinig zodat elk bouw-
project aan de wettelijke norm voldoet.

MEER INFO? 
Wij helpen u graag verder met uw specifieke vragen 
en opmerkingen. Wij zijn 7 op 7 dagen bereikbaar, 
ook op zon- en feestdagen. 

Bjorn en Anne | info@bk-bouw.be 
T. 0471 604941| 0498 854854
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Residentie 
Dominicus
NIEUWBOUWPROJECT

Dit residentiële appartementsgebouw is 
gelegen in de Rozenkranslaan ter hoogte van 
nr. 12 en 20, aan de stadsrand. 
U bevindt zich op fiets- en wandelafstand van 
het bruisende winkelcentrum waar u gezellig 
kan rondkuieren en genieten van verschillende 
horeca-aangelegenheden. 
De ligging is ook interessant omdat verbin-
dingswegen, scholen, openbaar vervoer en 
parkeergelegenheid in de directe nabijheid zijn. 

Dit stijlvol en hedendaags project bestaat uit 20 
prachtige appartementen, een ondergrondse 
parking, een fietsenberging, een polyvalente 
ruimte en een gezellige tuin met paviljoen 
voor de inwoners. De drie aparte inkomhallen, 
voorzien van lift en trappenhal, scheiden het 
gebouw in drie delen waardoor de residentie 
kleinschalig aanvoelt. 

De architectuur van dit project is heel eigen-
tijds met aandacht voor duurzaamheid en 
milieu. Zowel het ontwerp als de voorziene 
materialen zorgen voor een stijlvolle en kwa-
litatieve buiten- en binnenafwerking. De resi-
dentie wordt rondom aangekleed met groene 
accenten zoals groendaken, grassen, groene 
laagblijvers… in harmonie met de architectuur 
van het project. 

Deze BEN-appartementen zijn uitgerust met:
 Ĥ aluminium ramen met dubbele beglazing, 

glaswaarde 1.0Kw;
 Ĥ Vaillant condenserende gaswandketel;
 Ĥ ventilatie met warmterecuperatie 

Systeem D;
 Ĥ fotovoltaïsche zonnepanelen;
 Ĥ isolatie volgens de huidige normen. 

De appartementen worden volledig afgewerkt 
naar uw smaak, volgens de richtlijnen van 
het lastenboek. Er worden ruime budgetten 
voorzien voor keuken, badkamer, vloeren en 
binnendeuren. 

INDELING

De appartementen zijn verspreid over vier 
woonlagen en hebben 1, 2 of  3 slaapkamers.
De woonoppervlaktes variëren tussen 82 m2 
en 149 m2 en elk appartement beschikt over 
een terras.

Op het gelijkvloers bevinden zich 5 apparte-
menten met zéér ruime terrassen met directe 
toegang tot de tuin. 

Op de eerste en tweede verdieping zijn er 
telkens 6 appartementen met terras aan voor- 
of  achterzijde. 

Het derde verdiep telt 3 penthouses met 
dubbel terras. 

Aan de voorzijde van het gebouw bevindt 
zich de inrit naar de kelder, afgesloten met 
een automatische sectionale poort. De onder-
gronds parking telt 21 autostaanplaatsen en 
20 afgesloten kelderbergingen. U kan vanuit 
de ondergronds parking of  via de inkom op 
het gelijkvloers de lift of  trap nemen tot aan 
uw appartement. 

Op het gelijkvloers is een fietsenberging 
voorzien zodat je snel en gemakkelijk met je 
fiets in en uit kan rijden. Vanuit deze berging 
geraak je rechtstreeks in de tuin waar je in alle 
rust kan genieten onder het paviljoen. 

De polyvalente ruimte kan dienst doen om 
vergaderingen van de gemeenschap van eige-
naars te organiseren. 

Zodat er binnen geen geuren zijn van afval, 
wordt er buiten een ondergrondse afvalcon-
tainer voorzien voor restafval, mooi wegge-
werkt achter de beplanting. 
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Situering 
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Grotestraat

Jaarbeurslaan
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Europalaan

Dieplaan

Residentie 
Dominicus

Genk 
centrum

Hasselt 

Maasmechelen 

Maastricht 

ROZENKRANSLAAN 12 GENK

Dankzij de uitstekende ligging vlakbij het centrum 
bent u dichtbij de belangrijke verbindingswegen en 
toch slechts op enkele minuten op fiets- of  wandelaf-
stand van het centrum. 

Genk station
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Gelijkvloers N

Z O

W

fiets-
berging

vergader-
ruimte

Tuin-
huis

Inrit
garage

Tuin

inkom 2inkom 1 inkom 3

Op het gelijkvloers bevinden zich 5 appartementen met zeer ruime 
terrassen met directe toegang tot de tuin.
Deze appartementen hebbenn 1,2 of  3 slaapkamers.
 

Rozenkranslaan

0.1 0.3 0.50.40.2

 terras

 Groendak

Tuin-
poortje
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keuken

eethoek

overdekt terras

 terras

inkom
toilet

slaapkamer 1
berging

zithoek

badkamer

Gezellig 1-slpk appartement 
met 2 terrassen

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ open leefruimte met  

woonkamer en keuken
 Ĥ 2 terrassen (vooraan 10,2 m2 - achteraan 11,4 m2 

+ 6,25 m2 groen dak)
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 1 grote slaapkamer
 Ĥ badkamer

0.1 GELIJKVLOERS
woonopp 82 m2

voorbeeldkeuken

schaal 
1/80

inkom 1
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 App 0.4  GELIJKVLOERS



keuken
slaapkamer 2

slaapkamer 1

eethoek

berging

toilet

zithoek

leefruimte

inkom
badkamer

overdekt terras

 open terras

0.2 GELIJKVLOERS
woonopp. 130 m2 

Heel groot 2-slpk appartement met aparte bureauruimte en een mooi 
groot leefterras

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ bureauruimte
 Ĥ open leefruimte met woonkamer 

en keuken
 Ĥ groot schuifraam dat uitgeeft 

op groot terras 29 m² + 17m² 
groendak

 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 2 grote slaapkamers waarvan 1 

met dressing
 Ĥ tweede grote slaapkamer
 Ĥ badkamer

voorbeeldkeuken

inkom 2

slaapkamer 1

bureau
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 open terras

Ruim 3-slpk appartement met mooie ruime 
leefruimte en zeer groot terras met toegang tot de tuin

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ open leefruimte met woonkamer  

en keuken
 Ĥ groot schuifraam dat uitgeeft op 

groot leefterras 32 m² + 17m² 
groendak

 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 1 grote slaapkamer
 Ĥ 2 kleine slaapkamers
 Ĥ badkamer

0.3 GELIJKVLOERS
woonopp 119 m2

voorbeeldkeuken

schaal 
1/80

Tuin-
poortje

Tuin-
poortje

slaapkamer 2

slaapkamer 

slaapkamer 1

eethoek

berging

toilet

zithoek

leefruimte

inkom

badkamer

ov
er

d
ek

t t
er

ra
s

 open terras

keuken
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 App 0.3  GELIJKVLOERS



dressing

0.4 GELIJKVLOERS
woonopp 119 m2 

Ruim 3-slpk appartement met mooie 
open leefruimte en zeer groot terras 
met toegang tot de tuin

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ open leefruimte met woonkamer en 

keuken
 Ĥ schuifraam dat uitgeeft op groot 

leefterras 32 m² + 12m² groendak
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 1 grote slaapkamer
 Ĥ 2 kleine slaapkamers waarvan 1 

met dressing
 Ĥ badkamer

inkom 3
slaapkamer 2

slaapkamer 3 keuken

slaapkamer 1 eethoek

berging

toilet

zithoek

leefruimte

inkom

badkamer

ov
er

d
ek

t t
er

ra
s

 open terras

 Home is where 

your story 

begins 
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Ruim 2-slpk appartement met apart bureau, 
mooie leefruimte en groot leefterras met 
toegang tot de tuin

 Ĥ ruime inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ open leefruimte met woonkamer en keuken
 Ĥ groot schuifraam dat uitgeeft op groot terras 24 m² + 3 m² groendak
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 2 grote slaapkamers waarvan 1 met dressing
 Ĥ bureauruimte
 Ĥ badkamer

0.5 GELIJKVLOERS
woonopp 129 m2

schaal 
1/80

Tuin-
poortje

Tuin-
poortje

slaapkamer 2

keuken
slaapkamer 1

bureau

eethoek 

bergingtoilet

zithoek

leefruimte

inkom

badkamer

 open terras
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Verdieping 1 N

Z O

W

Op de eerste verdieping zijn er in totaal 6 appartementen. Elk 
appartement heeft 2 grote slaapkamers en een mooi groot terras aan de 
voor- of  achterzijde. Grote schuiframen geven toegang tot het terras

1.1 1.3 1.5 1.61.41.2

Rozenkranslaan

lift 1

lift 2
lift 3 
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slaapkamer 2

keukenslaapkamer 1 eethoek

berging

toilet

zithoek

leefruimte
inkom

badkamer

overdekt terras

 open terras

2-slpk appartement met mooie ruimtes en bijna 
volledig overdekt terras aan de voorzijde

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ open leefruimte met woonkamer  

en keuken
 Ĥ 2 schuiframen die uitgeven terras 

van 17 m²
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 2 grote slaapkamers
 Ĥ badkamer

1.1 VERDIEPING 1
woonopp 112 m2
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1.2 VERDIEPING 1
woonopp 109 m2

Mooi appartement met 2 grote slaapkamers en 
een open leefruimte met zeer groot terras aan de 
achterzijde

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ open leefruimte met woonkamer en 

keuken
 Ĥ 2 schuiframen die uitgeven op een 

ruim terras van 26 m²
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 2 grote slaapkamers
 Ĥ badkamer voorbeeldkeuken

slaapkamer 2

keuken

slaapkamer 1
eethoekberging

toilet

zithoek

leefruimte

inkom

badkamer

ov
er

d
ek

t t
er

ra
s

 open terras
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Mooi appartement met 2 grote slaapkamers en een open 
leefruimte met zeer groot terras aan de achterzijde

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ open leefruimte met woonkamer  

en keuken
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 2 grote slaapkamers waarvan één 

met dressing
 Ĥ 2 schuiframen die uitgeven op een 

ruim terras van 23 m²
 Ĥ badkamer

1.3 VERDIEPING 1
woonopp 110 m2

badkamer

slaapkamer 2
keuken

slaapkamer 1

eethoekberging

toilet

zithoek

leefruimte

inkom

ov
er

d
ek

t t
er

ra
s

 open terras

 Life takes you to unexpected places ... love brings you home 
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 App 1.5  VERDIEPING 1



1.4 VERDIEPING 1
woonopp 108 m2

Mooi appartement met 2 grote slaapkamers en een open 
leefruimte met zeer groot terras aan de achterzijde

slaapkamer 2

keuken

slaapkamer 1

eethoek

berging

toilet zithoek

leefruimte

inkom

badkamer

ov
er

d
ek

t t
er

ra
s

 open terras

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ grote leefruimte met woonkamer 

en keuken
 Ĥ 2 schuiframen die uitgeven op een 

ruim terras van 26 m²
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 2 grote slaapkamers
 Ĥ badkamer

 Coming home 

is one of the 

most beautiful 

things! 
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 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ open leefruimte met woonkamer  

en keuken
 Ĥ 2 schuiframen die uitgeven op een 

ruim terras van 26 m²
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 2 grote slaapkamers
 Ĥ badkamer

1.5 VERDIEPING 1
woonopp 109 m2

Mooi appartement met 2 grote slaapkamers en een open 
leefruimte met zeer groot terras aan de achterzijde

slaapkamer 2

keuken

slaapkamer 1

eethoek

berging

toilet
zithoek

leefruimte
inkom

badkamer

ov
er

d
ek

t t
er

ra
s

 open terras
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1.6 VERDIEPING 1
woonopp 104 m2 

Mooi appartement met 2 grote slaapkamers en een open 
leefruimte met zeer groot terras aan de achterzijde

slaapkamer 2 keuken

slaapkamer 1

eethoek

berging

toilet

zithoek

leefruimte

inkom

badkamer

ov
er

d
ek

t t
er

ra
s

 open terras

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ grote leefruimte met woonkamer 

en keuken
 Ĥ 2 schuiframen die uitgeven op een 

ruim terras van 21 m²
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 2 grote slaapkamers
 Ĥ badkamer
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 App 1.6  VERDIEPING 1



Verdieping 2 N

Z O

W

Op de tweede verdieping bevinden zich 6 appartementen met 2 grote  
of  1 grote en 1 kleine slaapkamer. Alle terrassen zijn grotendeels over-
dekt en liggen aan de voorzijde (ZO gericht), behalve het terras van 
app. 2.6

2.1 2.3 2.5 2.62.42.2

lift 1
lift 2 lift 3 

Rozenkranslaan
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2-slpk appartement met grote leefruimte 
en deels overdekt terras aan de voorzijde

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ open leefruimte met woonkamer  

en keuken
 Ĥ 2 schuiframen die uitgeven op een 

ruim terras van 17 m²
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 2 grote slaapkamers
 Ĥ badkamer

2.1 VERDIEPING 2
woonopp 112 m2

slaapkamer 2
keuken

slaapkamer 1

eethoek

berging

toilet

zithoek

leefruimte

inkom

badkamer

overdekt terras

 open terras
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 App 2.1  VERDIEPING 2



Mooi 2-skpk appartement met mooie leefkeuken 
en zuidoost gericht terras

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ mooie leefkeuken en zithoek
 Ĥ zuidgericht overdekt terras  

van 11 m²
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 1 grote slaapkamer
 Ĥ 1 kleine slaapkamer
 Ĥ badkamer

2.2 VERDIEPING 2
woonopp 103 m2

berging

toilet

zithoek

leefkeuken

inkom

overdekt terras

 open terras

slaapkamer 2

slaapkamer 1

badkamer

 Home
sweet 

home 
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2-slpk appartement met mooie ruimtes en grote 
leefkeuken

 Ĥ ruime inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ grote leefkeuken en zithoek
 Ĥ zuidgericht overdekt terras  

van 10 m²
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 1 grote slaapkamer
 Ĥ 1 kleine slaapkamer
 Ĥ badkamer

2.3 VERDIEPING 2 
woonopp 102m2

leefkeuken

overdekt terras

slaapkamer 2

slaapkamer 1

berging

toilet

zithoek

inkom

badkamer
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2.4 VERDIEPING 2
woonopp 103 m2

Mooi 2-skpk appartement met leefkeuken 
met zicht op zuidgericht terras

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ mooie leefkeuken en zithoek
 Ĥ schuifraam dat uitgeeft op 

gedeeltelijk overdekt terras  
van 11 m² 

 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 1 grote slaapkamer
 Ĥ 1 kleine slaapkamer
 Ĥ badkamer

berging

toilet

zithoek

leefkeuken

inkom

overdekt terras

 open terras

slaapkamer 2

slaapkamer 1

badkamer
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2.5 VERDIEPING 2 
woonopp 103 m2

2-slpk appartement met mooie ruimtes 
en zuidgericht terras

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ mooie leefkeuken en zithoek
 Ĥ zuidgericht deels overdekt terras  

van 15 m²
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 1 grote slaapkamers
 Ĥ 1 kleine slaapkamers
 Ĥ badkamer

leefkeuken

overdekt terras

slaapkamer 2

slaapkamer 1

berging

toilet
zithoek

inkom

badkamer

 There is no 

place like  

home 
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2.6 VERDIEPING 2
woonopp 98 m2 

Mooi appartement met 2 grote slaapkamers en 
gezellige leefruimte en terras aan de achterzijde

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ grote leefruimte met woonkamer 

en keuken
 Ĥ schuifraam dat uitgeeft op terras 

10 m² voorzijde
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 2 grote slaapkamers
 Ĥ badkamer

keuken eethoek

berging

toilet

zithoek

leefruimte

inkom

ov
er

d
ek

t t
er

ra
s

 open terras

slaapkamer 2

slaapkamer 1

badkamer
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Verdieping 3

lift 3 

3.1 3.33.2

lift 1
lift 2

Rozenkranslaan

N

Z O

W

De 3 penthouses zijn gelegen op de derde verdieping.
Elk penthouse heeft een prachtig terras aan de voor- en achterzijde. 
Er is rechtstreekse toegang met de lift tot in het appartement.
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3.1 VERDIEPING 3 
woonopp 149 m2

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ open leefruimte met woonkamer  

en keuken
 Ĥ berging/wasplaats
 Ĥ 1 grote slaapkamer met dressing
 Ĥ badkamer

 Ĥ kantoor
 Ĥ terras voor en achter met een 

totale oppervlakte van 56 m² en 
buitenberging

Unieke penthouse met grote ruimtes en 
prachtige terrassen aan voor- en achterzijde

dressing

slaapkamer

berging

toilet

zithoek

leefruimte

inkom

 open terras

 open terras

 open terras

kantoor

buitenberging

badkamer

overdekt terras

overdekt terras

keuken

eethoek
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3.2 VERDIEPING 3 
woonopp 124 m2

Prachtige penthouse met 2 grote 
slaapkamers en een mooie zonneterras

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ open leefruimte met woonkamer  

en keuken
 Ĥ berging/wasplaats

 Ĥ 2 grote slaapkamers waarvan 1 
met dressing

 Ĥ badkamer
 Ĥ terras voor en achter met een  

totale oppervlakte van 37 m²

buitenberging

slaapkamer 1

 open terras

slaapkamer 2

badkamer

zithoek

leefruimte

overdekt terras

overdekt terras

keuken

eethoek

berging

toilet

inkom
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3.3 VERDIEPING 3 
woonopp 118 m2

Prachtige penthouse met 2 grote slaapkamers 
en open leefruimte met veel lichtinval

 Ĥ inkomhal
 Ĥ toilet
 Ĥ open leefruimte met woonkamer  

en keuken
 Ĥ berging/wasplaats

 Ĥ 2 grote slaapkamers waarvan 1 
met dressing

 Ĥ badkamer
 Ĥ terras voor en achter met een  

totale oppervlakte van 40 m²

buitenberging

slaapkamer 1

 open terras

 open terras

slaapkamer 2

badkamerzithoek

leefruimte

overdekt terras

overdekt terras

keuken

eethoek

berging
toilet

inkom
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 App 3.3  VERDIEPING 3



 Ĥ De staanplaatsen en kelderbergingen 
bevinden zich zich op niveau -1.

 Ĥ Aan de voorzijde is er een inrit, deze is 
veilig afgesloten via een geautomati-
seerde poort.

 Ĥ Vanuit de garage kan u via de trappen-
hal of  lift naar uw appartement. 

 Ĥ Kelderbergingen: tussen 5 m2 en 10 m2

 Ĥ Staanplaatsen: tussen 14 m2 en 19 m2

KELDER -1

lift 1

lift 2

gas
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lift 3 

h2oelec

N

Z O

W

  autostand-
plaatsen

21

kelder-
bergingen

20
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Vliegveldlaan 142     3800 Sint-Truiden

+32(0)471604941    +32(0)498854854

info@bk-bouw.be
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Residentie 
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TE KOOP:
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