Builders Facts in Hasselt
Bezoekers modelappartement
Zuidzicht zijn onder de indruk
Om te tonen wat Limburg in zijn mars heeft op vlak van luxueuze interieurconcepten, nodigde Builders Facts een Oost-Vlaams koppel uit om -zonder
enig vooroordeel- een kijkje te nemen in het nieuwste modelappartement
van het project Zuidzicht in Hasselt. Ondernemer Xavier Moerman van
IT Mobile en zijn vrouw Sofie Claus kwamen ogen tekort om de nieuwste trends te ontdekken op vlak van interieurafwerking, domotica, buitenmeubilair en decoratie.
Zuidzicht, gelegen aan de Kanaalkom in Hasselt, is één van de modernste residentiële bouwprojecten in de provincie. Kers op de taart is een modelappartement dat Raf Lijnen van Studio Lijnen &
Partners en Danny Werckx van EL Systems als een soort levende showroom hebben aangepakt. Ze
contacteerden diverse Limburgse leveranciers om in het appartement, het allerbeste te tonen dat
ze in huis hebben. Het resultaat is, zo vinden wij, indrukwekkend. Dat is ook de mening van Xavier
Moerman en zijn vrouw Sofie Claus, die er een weekend mochten verblijven om zich een beeld te
vormen van de kwaliteit, creativiteit en technologische hoogstandjes.
Met de keuze van deze gasten is een kritische kijk is gegarandeerd, want als zaakvoerder van IT
Mobile, is Xavier Moerman een hoog professioneel niveau gewoon. “We zijn zelf bezig met innovatieve technologische concepten, die voor de eindgebruikers makkelijk te bedienen moeten zijn en
concrete meerwaarde opleveren,” zegt hij. “Zo zou ons systeem van werfregistratie bijvoorbeeld,
perfect kunnen functioneren bij de bouw van een project als Zuidzicht. Waar diverse complexen
gelijktijdig worden gebouwd door tientallen aannemers en onderaannemers is het vandaag heel
erg moeilijk om aan alle wettelijke vereisten te voldoen. Er is dan een ingenieus systeem nodig om
automatisch en per werf, een sluitend overzicht van te krijgen van iedereen die er aan het werk
is. Dat kan onze toepassing: zonder manuele tussenkomst wordt iedereen die binnen of buiten
de ingesteld perimeter komt, wettelijk geregistreerd. Met dezelfde gegevens kan je de facturatie
aansturen en de loonberekeningen maken. Daar hou ik van: heel complexe dingen via technologie
vereenvoudigen tot kinderspel. En dat vind ik hier ook in dit appartement terug. Het domotica-systeem bijvoorbeeld, herleidt alle functies tot de essentie. Er is duidelijk heel goed over nagedacht.
Voor de gebruikers is het pure luxe.”

foto : …

Xavier Moerman en Sofie Claus waren erg onder
de indruk van het modelappartement
in het project Zuidzicht.
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Bezoek aan BoConcept,
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Dure kabels
Gunther Vanstraelen van Alelek neemt de complimenten graag in ontvangst. Samen met Danny
Werckx van EL Systems zorgde hij in het modelappartement voor een state-of-the-art bedieningssysteem voor verlichting, verwarming, beveiliging en audiovisueel entertainment. “Zoals je ziet kan
alles in deze woning heel eenvoudig bediend worden met een iPad of smartphone,” vertelt Gunther
aan Xavier, terwijl hij de functies demonstreert. “Het unieke hieraan is dat we als basis een systeem
gebruiken waaraan we alle merken van apparaten en schakelaars eenvoudig kunnen koppelen. De
structuur van de technologie staat als een huis, waarna we alle onderdelen op maat kunnen toevoegen en programmeren. Het laat ons toe om heel flexibel te zijn, want zoals iedereen weet, verandert
er altijd nog wel iets tijdens het bouwproces.” Xavier is onder de indruk. “Als je dit ziet, besef je
pas hoe absurd het was dat ik destijds in mijn woning kilometers coax-kabel heb laten leggen om
overal goede verbindingen te hebben. Dat heeft erg veel geld gekost. Op dat moment was er geen
alternatief, maar nu ben je er helemaal niets mee.” De gasten genieten nog even op het terras van
het prachtige uitzicht over de Blauwe Boulevard en de landmarks van de stad Hasselt. “Zalig om
enerzijds de boten te zien varen en tegelijk de mensen op en af naar het drukke stadscentrum te
zien wandelen,” aldus Sofie. “Idyllische rust op een plaats die bruist van de activiteiten, dat is een
unieke combinatie.”
Privacy
Raf Lijnen van Studio Lijnen & Partners is benieuwd naar de ervaringen van het koppel in de slaapkamer... “Ik heb het dan over het meubilair en de afwerkingsgraad,” preciseert hij lachend. “Knap,”
vatten Xavier en Sofie hun indrukken samen. “Het comfort is van topniveau. De kwaliteit van de
gebruikte materialen vinden we uitstekend, zoals de korian in badkamer. Zelfs de kastjes zijn in
hetzelfde materiaal. Vanuit esthetisch oogpunt vinden we de combinatie met de ruwere wandtegels
heel mooi. Elk hoekje is tevens nuttig gebruikt. Zo is er zeker voldoende bergruimte. Achter een
schijnbaar vaste wand bleek een handige kast schuil te gaan. In de tweede slaapkamer kan het bed
ook dienen als tv-hoek: een leuk idee! Je hebt in alle kamers voldoende privacy en tegelijk is er
toch veel licht. En niet dat we het zelf hebben moeten testen, maar volgens ons is dit appartement
heel onderhoudsvriendelijk.” In de woonkamer feliciteren de gasten Raf Lijnen met zijn werk. “Het
aparte bureau om in alle rust te werken, is zo’n functioneel en tegelijk mooi uitgewerkt idee,” aldus
Xavier Moerman. “We hebben ook gemerkt dat als je de tv aanzet, de gordijnen automatisch verduisteren, de muziek op die plaats dimt en het surround-systeem in werking treedt. Echt handig. Het
is heel fijn dat het systeem weet wat de gebruiker wil.”
Of Xavier en Sofie hun huis in Oost-Vlaanderen zouden willen ruilen voor het appartement in Hasselt? “Onmiddellijk,” zeggen ze in koor. “Met zo’n uitzicht over de stad, is een tuin van minder
belang. Het terras is ruim genoeg voor alle functies. En je moet nooit het gras afrijden... Wat ons
betreft: verkocht!”
® tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc scheepers

Get the look
Dat het project Zuidzicht zich aan
de stadsrand van Hasselt bevindt,
is uiteraard geen toeval. De Limburgse hoofdstad heeft het grootste aanbod in de provincie van
winkels en horeca. Een mix van
stijlen en prijsklassen, die bovendien constant vernieuwt, weet
de belanstelling uit heel België en
zelfs uit Nederland op te wekken.
Bovendien is het stadscentrum
nog steeds de belangrijkste toeristische attractie. Een veelheid
aan evenementen, zoals de Jeneverfeesten, Winterland of Dwars
door Hasselt, lokken telkens tienduizenden bezoekers. Daarnaast
is de stad ook attractief door de
musea, die zich op loopafstand
van elkaar bevinden. Het Jenevermuseum, het Modemuseum of
Het Stadsmus weten met hun bijzondere exposities veel volk naar
het centrum te lokken.

foto 1: Danny Werckx (EL
Systems) en Raf Lijnen (Studio
Lijnen) toonden met plezier hun
modelappartement.
foto 2: Ze lieten Xavier Moerman
tevens kennismaken met de
culinaire troeven van de Hoofdstad van de Smaak (De Goei
Goesting
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Bezoek ons domotica model appartement Zuidzicht fase 1 – Hasselt
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