
Ontdek het unieke nieuwbouwproject  
‘De Prinse’ in Marke
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Een plaats waar het mooi 
en aangenaam wonen is.

Wonen in een unieke woning in het groen, in stijl  

en waar alles dichtbij is, dat is De Prinse. 

Hier woon je royaal en in alle comfort. 

Ontdek in deze brochure ons prinsheerlijk verhaal in Marke. 

Welkom in De Prinse.
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Wonen in een groene oase

Even stappen en je bevindt je in het aanpalende, nieuw 

aangelegde Decauvillepark. Of lopen en fietsen in het 

Preshoekbos. Ravotten, wandelen, fietsen, de hond uit-

laten, … Het is ook thuiskomen in het groen dankzij de 

tijdloze compositie van groen aangelegde tuinen door 

een tuinarchitect.

Nog meer groen in de buurt

Je staat vanuit De Prinse ook snel in het ecologisch 

recreatief natuurgebied Marionetten of aan de oevers 

van de Leie. Fietsers kunnen zich uitleven op het fiets-

netwerk Leiestreek of ‘de flandrien’ in zich loslaten op 

een fietstocht richting het parcours van De Ronde van 

Vlaanderen.

 1 
Wonen  
in het groen

In de omgeving van De Prinse kom je op adem 
in het groen. Een aangename wandeling, zalig 
joggen of een mountainbiketocht? Alles kan.

Ruimtelijke kwaliteit

De Prinse is doordacht en respectvol in zijn omgeving 

geïntegreerd. De woningen werden optimaal georiënteerd.  

Het volumespel van verdiepingen resulteert in een dynamisch en 

ruimtelijk straatbeeld en maakt tergelijkertijd elke woning uniek.

Moderne en warme architectuur

De warme baksteenarchitectuur contrasteert prachtig met het 

strakke en moderne concept en creëert een gezellige sfeer. Ook 

de knusse voortuinen maken het plaatje af.

Kwalitatief en uniek wonen

Elke woning in De Prinse is anders. Uniek! Overal is gekozen voor 

een stijlvolle afwerking in hoogwaardige en duurzame materialen. 

Ook met inspraak van de bewoners. 

 2 
Wonen in stijl

Comfortabel en stijlvol mooi wonen in eigen 

streek? Het kan. In De Prinse. Dit unieke 

woonproject biedt een zeer aantrekkelijke  

prijs-woon-kwaliteitsverhouding.
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Th uiskomen in een aangename buurt.
Ook dat is De Prinse.

3
Dichtbij alles. 
Alles dichtbij. 

Een levendige buurt

Op minder dan 3 kilometer wandel- of 

fi etsafstand vind je tal van faciliteiten:

• bakker, slager, supermarkten en 

restaurants

• kinderopvang, kleuterschool, lagere 

school en een middelbare school

• een hospitaal, een dagverzorgings-

centrum en woonzorgcentrum

• een bibliotheek

• een fi tnesscentrum en sport-

faciliteiten

• een kinderboerderij en een manège

Een bereikbare buurt

Een fi ets- en voetgangersverbinding 

verbindt De Prinse met het centrum van 

Marke. 

Met de auto ben je zo op belangrijke uit-

valswegen als de E17 en E403. En ook het 

openbaar vervoer is vlakbij:

• halte van De Lijn op 300 meter

• treinstation van Kortrijk op 3,2 km 

Een groene buurt

Via de aangename fi ets- en wandel-

paden die starten aan jouw deur sta je 

via het aanpalende Decauvillepark 

direct in het bos aan de rand van 

Marke, het Preshoekbos.

Winkels Scholen Ziekenhuis

De Prinse

Restaurants Sportinfrastructuur Ontspanning
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Elk huis is een uniek ontwerp van  

Bureau Goddeeris Architecten

De woningen in De Prinse werden ontworpen door 

Bureau Goddeeris Architecten uit Kortrijk. Er werd  

gekozen voor een strak en modern geschakeld  

concept in een tijdloze architectuur met warme  

en hoogwaardige materialen.

Architect Piet Goddeeris: “Wij zijn van de streek. Het 

is hier van oudsher goed wonen. We zijn dan ook blij 

dat we hier meer woonruimte kunnen creëren. We 

speelden met volumes en indelingen. Dat samenspel 

zorgt voor harmonie, contrast en details die uniek zijn. 

Geen twee woningen zijn hier identiek.”

De architect

“Spelen met volumes en indelingen 
in een tijdloze stijl. Geen twee 
woningen zijn identiek.”

www.bgav.be
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Tussen de Kardinaalstraat en de Keizerstraat in Marke 

start ‘De Prinse’. Daarbij heb je telkens keuze tussen 4 

woningtypes qua bewoonbare oppervlakte. De oriën-

tatie, indeling en de totale oppervlakte is voor iedere 

woning anders. Elk plan is uniek. 

Het woonproject
Fase Lot Perceelsoppervlakte (±) Bewoonbare oppervlakte (±)

1

3 182 m² 150 m²

4 270 m² 200 m²

7 290 m² 175 m²

15 360 m² 200 m²

17 218 m² 175 m²

18 310 m² 150 m²
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Fase Lot Perceelsoppervlakte (±) Bewoonbare oppervlakte (±)

2

19 301 m² 200 m²

20 217 m² 170 m²

21 217 m² 130 m²

22 301 m² 150 m²

23 301 m² 200 m²

24 218 m² 150 m²

25 193 m² 130 m²

26 243 m² 130 m²

27 243 m² 130 m²

28 175 m² 175 m²

29 175 m² 130 m²

30 243 m² 150 m²

31 275 m² 180 m²

32 211 m² 130 m²

33 206 m² 175 m²

34 281m² 150 m²

35 266 m² 175 m²

36 346 m² 346 m²
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Nieuwbouwwoning 
vanaf 125m²

Beschikbaar in 
gesloten bebouwing
Deze smalle variant kan uitstekend 

dienen als slimme investering. Betaal-

baar wonen met alle comfort en tot 

in de puntjes afgewerkt. Investeer 

zonder zorgen. 

Woonoppervlakte
vanaf 125m²
Elke woning beschikt over een aangename 

leefruimte, goed uitgeruste keuken, 3 mooie 

slaapkamers, ingerichte badkamer en een 

wasberging. Een niet te missen tuin, met 

toegang tot kruiwagenpad, maakt deze 

woningen compleet. Vooraan is er plaats 

voor zeker drie fi etsen in de fi etsenberging. 

Alle voortuintjes worden volledig aangelegd 

en zullen zorgen voor een groene sfeer in 

het straatbeeld. PRIJZEN VANAF 264.500 euro
excl. kosten en BTW

GELIJKVLOERS

1e VERDIEPING

Plannen zijn indicatief, verschillen per woning en kunnen opgevraagd worden via de website www.deprinse.be.



 #20  #21 

Nieuwbouwwoning 
vanaf 150m²

Beschikbaar in halfopen 
en gesloten bebouwing
Hier woon je ruim, comfortabel en 

luxueus. In een slim vormgegeven 

woning met een goede indeling en 

een standaard topafwerking.

Woonoppervlakte
vanaf 150m²
Elke woning beschikt over een ruime 

woonkamer, goed uitgeruste keuken, 

3 mooie slaapkamers, ingerichte bad- en 

douchekamer, 2 toiletten en een wasberging. 

Standaard beschikken de woningen over 

een fi etsberging, maar soms wordt deze 

uitgebreid naar een inpandige garage of 

carport. De tuin van de meeste woningen is 

toegankelijk via een kruiwagenpad. 

PRIJZEN VANAF 290.500 euro
excl. kosten en BTW
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1e VERDIEPING

Plannen zijn indicatief, verschillen per woning en kunnen opgevraagd worden via de website www.deprinse.be.
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Nieuwbouwwoning 
vanaf 175m²

Beschikbaar in halfopen 
en gesloten bebouwing
Hier woon je ruim, comfortabel en 

luxueus. In een slim vormgegeven 

woning met een goede indeling en 

een standaard topafwerking.

Woonoppervlakte 
vanaf 175m²
Elke woning beschikt over een ruime woonkamer, 

goed uitgeruste keuken, 3 mooie slaapkamers, 

ingerichte bad- en douchekamer, 2 toiletten, een 

wasberging maar ook een extra bovenruimte. 

Deze extra bovenruimte op de tweede 

verdieping kan je later volledig naar jouw wensen 

afwerken en inrichten (een extra slaapkamer, 

een werkruimte, ...). Standaard beschikken de 

woningen over een fi etsberging, maar soms 

wordt deze uitgebreid naar een inpandige garage 

of carport. De tuin van de meeste woningen is 

toegankelijk via een kruiwagenpad. 

PRIJZEN VANAF 319.500 euro
excl. kosten en BTW
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2e VERDIEPING: CASCO

Plannen zijn indicatief, verschillen per woning en kunnen opgevraagd worden via de website www.deprinse.be.
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Nieuwbouwwoning 
vanaf 200m²

Beschikbaar in 
halfopen bebouwing
Een volwaardige extra verdieping 

biedt jou en je huisgenoten extra 

ruimte en woongenot. Een extra 

slaapkamer? Ontspanningsruimte of 

bijkomende werkplaats? Jullie kiezen. 

Woonoppervlakte 
vanaf 200m²
Elke woning heeft een ruime woonkamer, 

goed uitgeruste keuken, 3 mooie 

slaapkamers, ingerichte badkamer, 

2 toiletten, een wasberging en een 

volwaardige tweede verdieping. Deze 

tweede verdieping kan je later volledig 

naar jouw wensen afwerken en inrichten 

(een extra slaapkamer, een werkruimte, 

...). (een vierde slaapkamer met badkamer, 

een werkruimte, ...). De tuin van de 

meeste woningen is toegankelijk via een 

kruiwagenpad. 

PRIJZEN VANAF 394.500 euro
excl. kosten en BTW
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2e VERDIEPING: CASCO

Plannen zijn indicatief, verschillen per woning en kunnen opgevraagd worden via de website www.deprinse.be.
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• Je van A tot Z begeleid wordt.

• Alles afgewerkt wordt in hoogwaardige materialen.

• Je niets meer hoeft te doen, enkel thuiskomen. Zelfs jouw  

voortuin wordt ontworpen en aangelegd door een tuinarchitect.

• Nieuwbouwwoningen véél energiezuiniger zijn dan bestaande 

woningen die je moet renoveren. 

Energiezuinig met alle wooncomfort

Het E-peil is een score die aangeeft hoe energie-

zuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe 

energiezuiniger het gebouw is. Het E-peil van jouw 

woning is afhankelijk van het specifieke plan maar is 

sowieso niet hoger dan E-36. 

De gebruikte technieken en isolatie duwen  

het E-peil naar beneden en bij het plaatsen  

van zonnepanelen kan jouw woning zelfs een  

bijna-energieneutrale woning worden, ook wel 

BEN-woning genoemd. Voor BEN-woningen 

bestaan  er stevige premies, een korting op de 

onroerende voorheffing en bij sommige banken  

een extra voordelig BEN-krediet. 

Wist je dat? Extra ruimtes 

Elke woning vanaf 175m² beschikt over een extra bovenruimte die je zelf naar 

eigen wens kan afwerken en inrichten. Wat dacht je van een man- of woman-

cave?

Topleveranciers 

Voor dit project hebben we speciaal van de gelegenheid gebruik gemaakt 

samen te werken met enkele zéér kwalitatieve leveranciers. 

Dit verhoogt niet alleen de waarde van jouw woning maar is ook alles tot in de 

puntjes afgewerkt met duurzame materialen. 
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De tuin speelt een steeds belangrijker rol  in het 

dagelijkse leven van iedereen:  jonge mensen, kleine 

kindjes, gegoede vijftigers, oma en opa... Ze schenken 

allemaal meer en meer aandacht aan een gezellige 

tuin.

Genieten tussen esthetiek en functionaliteit in jouw 

eigen tuin. De voortuinen werden ontworpen door een 

gespecialiseerd tuinarchitect met focus op duurzaam-

heid en sfeerbehoud. 

Vrijheid & sfeer
in je eigen tuin

“De voortuinen van de Prinse
werden ontworpen door
een gespecialiseerd tuinarchitect”
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Koramic Real Estate is een 

toonaangevende vastgoedontwikkelaar 

en -investeerder, gespecialiseerd in 

zowel residentieel als bedrijfsvastgoed 

en kantoorgebouwen. Ons hoofdkantoor 

bevindt zich in Kortrijk en we hebben 

lokale kantoren in Polen, Roemenië 

en Duitsland. In elk van deze landen 

werken we met een professioneel en 

multidisciplinair team. Koramic Real 

Estate is het onafhankelijk vastgoedbedrijf 

binnen de Koramic Groep.

Een realisatie van 

K-Tower,  Kor t r i jk G reen Park ,  Kor t r i jk

Kapel Ter Bede,  Kor t r i jk
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Wil je de locatie van De Prinse bezoeken? Heb je vragen? Bekijk je 

graag de plannen en materialen voor je toekomstige thuis in detail? 

Wij helpen je met de glimlach.

Bel +32 56 24 96 09 of mail info@deprinse.be voor een afspraak.

 

Surf naar www.deprinse.be

Ter Bede Business Center

Kapel Ter Bede 84

B-8500 Kortrijk

Tel +32 56 24 96 09

www.koramicrealestate.be 

Wonen in  
De Prinse?

In samenwerking met: 

Scan deze QR-code

& bekijk de 360° virtual tour



De Prinse

Kardinaalstraat - Keizerstraat 

8510 Marke

www.deprinse.be

VU: Bert Weemaes  | Kapel Ter Bede 84 | 8500 Kortrijk | Tel +32 56 24 96 09

Een realisatie van 

Altijd op de hoogte blijven? 

Volg ons online op 


