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STEL JE  EVEN VOOR.
Je wordt wakker in je volledig bemeubelde loft in Hasselt centrum en merkt dat het niet meer 

zo netjes is na dat feestje van gisteren. Via je smartphone boek je de poetsdienst op afroep. 

Vervolgens sport je de drankjes van de vorige avond er weer af op de crosstrainer in de 

gemeenschappelijke fitness terwijl je je favoriete Netflix-serie inhaalt.

’s Middags loop je de deur uit met een latte uit de koffieautomaat in de hand. Je springt je 

gratis fiets op en gaat lunchen met een vriend. Als je terugkomt, heb je geen sleutel nodig maar 

word je binnengelaten via de digitale toegangscontrole. De dag afsluiten doe je met je nieuwe 

CityLoft-vrienden op het dakterras met BBQ en firepit.
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TOFFE COMMUNITY
Samen is álles leuker, ook wonen. Van sfeervolle gemeenschappelijke ruimte met 

lounge en fitness tot fantastisch dakterras mét firepit: CityLoft is een gezellige 

community van gelijkgezinde jonge mensen. Zodat jij straks niet alleen nieuwe 

buren hebt, maar nieuwe familieleden. En als je even alleen wil zijn, trek je je 

gewoon terug in je eigen, door ons bemeubelde loft met alle privacy.
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GEMEENSCHAPPELIJKE ROOFTOP
Ontmoet je buren op het gezellige dakterras met firepit, BBQ én moestuin/kruidentuin. 

COMPACT WONEN
Het klassieke woonmodel van ‘huisje, tuintje, boompje’ is niet meer van 

deze tijd. Vierkante meters tellen niet meer door, maar een onvergetelijke 

woonbeleving wél. Compact wonen in de stad is de toekomst: een kleine cocon 

met een grote belevingsbubbel errond. Je woont in het wereldrestaurant om 

de hoek, in de plaatselijke cinema en in de concept stores in de stad. Want de 

hele stad is je thuis.
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“ALLES IS  VOORZIEN: 
VAN POETSDIENST TOT 

NIEUWE VRIENDEN”
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VLOT DOORHEEN HASSELT
Je verplaatst jezelf makkelijk doorheen de stad met de auto of met de fiets. 

Hiervoor voorzien we gratis fietsen met fietszuil en mechanische fietspomp en 

een ondergrondse parking voor de wagen (16 plaatsen). 
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SLIMME TECHNOLOGIE
Als millennial heb je het al druk genoeg. Daarom maken wij je het leven net iets makkelijker 

met slimme technologische huishulpjes zoals een digitale conciërge.

Deze omvat:

˙ Digitale toegangscontrole

˙ Camerabewaking

˙ Veiligheidsdeuren

˙ BringMe-box voor online bestellingen

DIGITALE CONCIËRGE (BRINGME-BOX)
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“HET NIEUWE 
‘HUISJE,  TUINTJE,  BOOMPJE’”
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ONTMOET DE CITYLOFT-BUREN

Woon samen met de liefde van je leven én je andere grote liefde 

– de stad. CityLoft is het ideale liefdesnest voor jonge koppels op 

een steenworp van romantische restaurants, hippe barretjes en 

originele shops. Werk je ook in of rond de stad, dan combineer je 

moeiteloos werk en privé.

Solo wonen in de stad, dat doe je op je best in CityLoft. Je hebt 

steeds je eigen privacy in je privéloft, maar bent onmiddellijk in de 

buurt van anderen als je daar nood aan hebt. Maak meteen nieuwe 

vrienden in de gemeenschappelijke ruimtes, of spreek af met je 

bestaande buds in het midden van de stad.

THE AMBITIOUS COUPLE THE SINGLE

Je woont op wandelafstand van verschillende scholen én het 

bruisende stadsleven, zodat je je eigen sociale leven niet verliest. En 

het beste nieuws? Je vindt gegarandeerd altijd een oppas bij een van 

je hechte buren wanneer je even alleen het centrum in wil.

Eat, study, party, repeat. Als student in CityLoft heb je alles wat je 

nodig hebt vlakbij: de hogeschool, de bibliotheek en – misschien het 

belangrijkste – de cafés. Een cursus sociale omgang krijg je er gratis 

bij, door om te gaan met je sympathieke medebewoners van CityLoft. 

Zodat jouw academiejaar alvast slaagt met felicitaties van de jury.

THE DAD THE STUDENT

1 8 1 9



UAU COLLECTIV
Eind 2014 besloten MASSarchitects, DAR architecten en SAQ architects om samen in zee te gaan. 

Met vandaag als resultaat ‘UAU’ collectiv (lees WOW): één bureau met complementaire creativiteit en 

ervaring. De naam is Romaans van oorsprong en is een uitroep van verbazing. Een emotie die de rode 

draad vormt doorheen het werk en de filosofie van het nieuwe collectief dat gevestigd is in het Hasseltse.

De drie architectenassociaties hebben een lange ervaring in verschillende domeinen. “We bundelen de 

krachten om sneller en aangepast op de vragen van klanten te kunnen inspelen, maar zeker ook om grotere 

projecten aan te kunnen en de algemene kwaliteit naar een nog hoger niveau te tillen,” klinkt het.

UAU Collectiv wil een wereld van verwondering scheppen en met een open geest een opdracht benaderen, 

waardoor een meerwaarde ontstaat voor mens en omgeving. 

‘Liberate Yourself’

STEPS REAL ESTATE
De vastgoedmarkt is een dynamische markt die vraagt om dynamische spelers. Spelers die inspelen op nieuwe 

behoeften en trends, zonder daarbij de gevestigde belangen van kopers en verkopers uit het oog te verliezen.

Steps Real Estate is zo’n speler. Als ervaren projectontwikkelaar, vastgoedmakelaar en vastgoedbeheerder ligt 

onze kracht bij een ruimdenkende totaalaanpak. En dat mag je best letterlijk nemen. Met Steps Real Estate aan je 

zijde kies je voor een vastgoedpartner die ruimer, breder en verder denkt. Keer op keer schenken wij de grootste 

aandacht aan de omgeving, de afwerking én investeerders van onze bouwprojecten.

Bij Steps Real Estate maken we plaats voor het wonen van morgen en overmorgen. Straks woon je niet meer 

alleen in je appartement, de hele stad wordt je thuis. Wij ontwikkelen geen woningen, we ontwikkelen een 

levensstijl. Compacte en slimme nieuwbouwappartementen en -woningen met meer wooncomfort, een hogere 

levenskwaliteit en een perfecte verhouding tussen werk én privé. Kortom: een thuis op maat van de toekomst.
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INFO &  VERKOOP

Steps Real Estate 

Kempische Kaai 75, 3500 Hasselt 

T: 011 22 22 85 

info@stepsrealestate.be
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