Westerlaan 17 - 8790
Waregem

Property Code: 8790

Belgie, Belgium
Property Location:
Westerlaan 17
West Vlaanderen
Belgie, Belgium
Amenities:
Surface: 1313 M²

Description:

Spacious building complex with a built area of ??782 m², and a useful area of ??1,313 m². This commercial
property consists of two characterful villas from 1947, designed by architect Frank Delmulle as an art house.
Both buildings were expanded and extended with modern exhibition halls and office spaces.

This complex, the former B-Part (platform for contemporary art), is located on the edge of the city of
Waregem, along the Ringlaan (Westerlaan) around the city.

Each exhibition hall has its specific dimensions, incidence of light, colors and materials so that the exhibited
works of art can be viewed in the best conditions. The buildings have been very well maintained and are
equipped with all modern comforts (sound system, security system, platform lifts for wheelchair users).

There is a medium-sized car park at the front. Behind and next to the buildings, a fully enclosed garden
provides the necessary privacy. This soberly landscaped garden also provides a way out via the
Sint-Jozefstraat.

The artwork at the back of the garden (Nico Dockx) is not included in the sale and will be removed before the
notarial deed.

Built area: approx 782 m²

Useful surface: approx. 1,313 m²

For more information about this office complex, please contact ERA Bossuyt!
Ruim gebouwencomplex met een bebouwde oppervlakte van 782 m², en een nuttige oppervlakte van 1.313
m². Dit handelspand bestaat uit twee karaktervolle villa’s uit 1947, door architect Frank Delmulle uitgetekend
tot kunsthuis. Beide panden werden uitgebouwd en aangebouwd met moderne expositiezalen en
bureelruimtes.

Dit complex, het voormalig B-Part (platform voor actuele kunst), is gelegen aan de rand van de stad
Waregem, langs de Ringlaan (Westerlaan) rond de stad.

Elke expositiehal heeft haar specifieke dimensies, lichtinval, kleuren en materialen zodat de tentoongestelde
kunstwerken in de beste omstandigheden kunnen bekeken worden. De gebouwen werden zeer goed
onderhouden en zijn voorzien van alle moderne comfort (geluidsinstallatie, beveiligingssysteem, plateauliften
voor rolstoelgebruikers).

Aan de voorzijde bevindt zich een middelgrote parking. Achter en naast de gebouwen voorziet een volledig
omzoomde tuin van de nodige privacy. Deze sober aangelegde tuin geeft eveneens uitweg via de
Sint-Jozefstraat.

Het kunstwerk achteraan de tuin (Nico Dockx) wordt niet meeverkocht en zal voor de notariële akte worden
verwijderd.

Bebouwde oppervlakte: ca 782 m²

Nuttige oppervlakte: ca 1.313 m²

Voor meer informatie omtrent dit kantorencomplex neem contact op met ERA Bossuyt!
Commercial,
Sale
www.eraeuropeic.com

1 569 675 EUR

