
Invest Today, enjoy Tomorrow





INTRO    5
PROJECT MY WAY  6
BRUISENDE OMGEVING  7
AANBOD    8
EEN PLEK OP UW MAAT 8
TYPE A    9
TYPE B    10
TYPE C    11
TYPE D    12
TYPE E    13
EXTRA    14
B&S TotaalCONCEPT  14



4



INTRO
Wonen in My Way dat is wonen in een 
heerlijk vernieuwbouwproject op de grens 
Mortsel-Edegem, aan de alom gekende 
Mechelsesteenweg die Mortsel met Kontich 
verbindt. We maken er weliswaar ‘onze’ 
weg van en zoals Frank Sinatra het ooit 
zo mooi bezong: we doen het helemaal op 
‘onze’ eigen manier. Strakke lijnen en een 
elegante architectuur. Veel licht, eigen tuinen 
of terrassen, ruime parkeergelegenheid, 
winkelcentra en zowat alles dat u maar 
nodig hebt qua diensten en services op 
wandelafstand. Wel, dat is My Way. Samen 
zetten we uw nieuwe woonplek geheel naar 
uw eigen hand. Welkom bij My Way… uw 
nieuwe thuishaven.
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Project My Way
Wie kan er zeggen dat hij of zij in de kantoren 
van de voormalige ‘Belastingsdiensten’ woont? U 
misschien als u voor My Way kiest. En laat het 
verleden en zijn voormalige huurders u daar vooral niet 
afschrikken. Wel integendeel. My Way transformeert 
het eerder onopvallende kantoorgebouw weldra in 
een schitterend renovatieproject met heel wat 
opvallende houtaccenten. Afgeschermd door voortuinen, 
parkeerplaatsen en het fietspad  ontstaat er op de 
Mechelsesteenweg in Edegem, even voorbij de grens 
met Mortsel, een prachtige woonoase.  
De plannen van onze architecten, Ulrich-Matthys 
Architecten, spreken in elk geval tot de verbeelding. 
Dankzij zijn strakke lijnen en elegante architectuur zal 
dit project u meer dan bekoren. De grote raampartijen 
geven een uniek zicht op de omgeving en brengen 
bovendien een maximum aan licht naar binnen. En 
dankzij het gebruik van de allernieuwste technologieën 
woont u hier met een maximum aan leefcomfort voor 
de meest uiteenlopende leeftijden en doelgroepen. Van 
jonge starters tot 50-plussers, iedereen vindt er een 
thuis. Dankzij de beperkte 
oppervlakte per unit blijft My Way zeer betaalbaar 
voor deze aantrekkelijke en erg gegeerde regio, in de 
Zuidrand van Antwerpen. 
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Naast de strakke architectuur en de 
geriefelijkheid van de compacte studio’s is 
zonder meer de centrale ligging van My 
Way dé absolute troef. En dan hebben we 
het niet enkel over het aspect mobiliteit 
(zie bereikbaarheid), dan wel over het erg 
brede aanbod aan cultuur, horeca, winkels 
en ontspanning. U vindt hier echt alles om 
u lekker uit te leven. Op wandel- en/of 
fietsafstand bent u in de centra van Mortsel 
en Edegem, maar ook Hove en Kontich zijn 
vlakbij.

Restaurantje nodig? Wat gedacht van de 
toprestaurants en praktisch onze buren, 
Cabanelf of La Rosa.  Pastis, het nieuwe 
Vieu Djeu, Bar Italia, La Brasseria, Delaet 
& Van Haver, Bleu Z’t of Bistro De Drie 
Seizoenen. 

Ontspanning gezocht? Golf 3 Eycken, 
sportcomplex Ter Elst, Fitopia of Fanatics 
Gym, Park Meihof, ’t Of In Hove en zomerbar 
BAR4 in Fort 4 in Mortsel. Of op zoek naar 
een streepje cultuur? Theater Cartouche, de 
Stadsschouwburg van Mortsel, kunstencentrum 
Kaleidoscoop of concertzaal Club27 om maar 
enkele C-plekjes te noemen.

U gaat graag shoppen in combinatie met een 
bezoekje aan de kapper en liefst een koffietje 

erbij? De gezellige winkelharten alsook uitvalswegen van Mortsel en Edegem bieden u alles 
wat u nodig heeft. Mooie boetieks en kleinere handelszaken met telkens een bijzonder 
aanbod alsook winkelketens vindt u er allemaal naast elkaar. 

Met het UZA in Edegem en Sint-Jozef (GZA Ziekenhuizen) in Mortsel heeft u, moest dat 
nodig zijn, ook twee erg hoog aangeschreven ziekenhuizen in de buurt. Toch handig om weten? 
Qua scholen en kinderopvang zit u tevens goed.

Bruisende omgeving



Aanbod
My Way omvat in totaal 39 wooneenheden, 
verspreid over 4 bouwlagen, met elk een 
eigen tuin of terras. Het zijn allen studio-
appartementen die variëren van minimaal 
53m2 tot maximaal 90m2. Binnen het 
aanbod zitten tevens drie fijne duplexstudio’s 
verwerkt.
Bij de kleinere studio’s is de slaapkamer 
telkens in één ruimte geïntegreerd 
(afsluitbaar door schuifwand of gordijn) 
wat zorgt voor een maximale openheid 
en zelfs een aanzienlijk loftgevoel creëert. 
Alle eenheden beschikken over een eigen 
terras van minimaal 1,8m x 3m. Op het 
gelijkvloers zijn de studio’s uitgerust met 
voor- of achtertuin. My Way wordt overigens 
uitgerust met een nieuwe lift.
Rond het gebouw zijn er voor de bewoners 
ruime parkeerplaatsen voorzien, 39 stuks 
in totaal. In de groene binnenruimte vindt 
u ook een aparte fietsenberging en een 
constructie voor afvalcontainers.   

Een plek op UW 
maat
U heeft het graag ‘your way’? Dat 
spreekt voor zich. Architect Ulrich 
Matthys geeft u de keuze tussen maar 
liefst 5 verschillende indelingen van uw 
appartement!  U kiest, leeft en beleeft. 
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01 Inkom
02 Berging
03 Toilet
04 Keuken
05 Eetruimte
06 Leefruimte
07 Bad/doucheruimte
08 Slaapruimte
09 Terras/tuin
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TYPE A

* De inhoud van het verkoopsplan kan licht afwijken van de realiteit



TYPE B

01 Inkom
02 Berging
03 Toilet
04 Keuken
05 Eetruimte
06 Leefruimte
07 Bad/doucheruimte
08 Slaapruimte
09 Terras/tuin
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* De inhoud van het verkoopsplan kan licht afwijken van de realiteit



TYPE C

Inkom 01 
Berging 02
Toilet 03

Keuken 04
Eetruimte 05
Leefruimte 06

Bad/doucheruimte  07
Slaapruimte 08
Terras/tuin 09
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* De inhoud van het verkoopsplan kan licht afwijken van de realiteit



TYPE D

01 Inkom
02 Berging
03 Toilet
04 Keuken
05 Eetruimte
06 Leefruimte
07 Bad/doucheruimte
08 Slaapruimte
09 Terras/tuin
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* De inhoud van het verkoopsplan kan licht afwijken van de realiteit



TYPE E

Inkom 01 
Berging 02
Toilet 03

Keuken 04
Eetruimte 05
Leefruimte 06

Bad/doucheruimte 07
Slaapruimte 08
Terras/tuin 09
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B&S Totaalconcept zorgt samen met City-Life voor de binnenafwerking van uw appartement.
Zo bieden wij talrijke oplossingen in verschillende stijlen en prijsklasses en uiteraard volgens het 
vooropgestelde budget.

De juiste keuze van vloer- en wandtegels, binnendeuren en keuken behoort niet tot de 
gemakkelijkste, maar is op z’n minst zeer belangrijk te noemen.
Daarom staan onze gespecialiseerde verkopers u dagelijks bij om deze keuze zo gemakkelijk en zo 
aangenaam mogelijk te maken.

En wat is nu nog eenvoudiger om onder één dak uw volledige binnenafwerking met onze specialisten 
samen te stellen?
Verder staan wij als klantenbegeleider in voor de opvolging van de besproken afwerkingen en zorgen 
er voor dat dit optimaal gecoördineerd zal worden.
 
Om alles vlot te laten verlopen en een goede verstandhouding op te bouwen hopen wij u te mogen 
ontvangen.
Binnen het TOTAAL-concept nemen we niet alleen de verschillende afwerkingen voor onze rekening 
maar staan wij ook in voor de ‘Klantenbegeleiding’ . Dit houdt in dat we de coördinatie van 

Een belegging op topniveau!
Voor beleggers biedt ‘My Way’ een mooi huurrendement en een veelbelovende 
meerwaarde. Door de centrale ligging alsook de prima verbinding met zowel Brussel als 
Antwerpen is My Way een zeer makkelijk te verhuren project. Bovendien koopt u onder 
6% BTW! Een niet te missen opportuniteit. Onze mensen verduidelijken graag alles in 
detail met op maat gemaakte rendementsberekeningen. 

de keuzes, die u bij ons en bij andere 
diverse onderaannemers (bv electriciën & 
badkamerspecialist) maakte, op ons nemen.  
 
Zo wordt een groot deel van de 
miscommunicatie opgevangen, die vaak in 
bouwprojecten optreedt. Alle communicatie 
over de afwerking verloopt dan immers 
vanuit één kanaal. Hierbij hebben wij dan 
al afgetoetst of bv alle stopcontacten, 
draairichtingen deur, aflopen sanitair en 
keuken op elkaar afgestemd zijn.
 
Hierdoor verloopt uw bouwproces sneller. 
Verkeerde plaatsingen, die een cascade 
van oponthouden veroorzaken, worden nu 
uitgesloten. Hieronder vindt u enkelen 
van onze realisaties binnen het “TOTAAL-
concept”.

B&S Totaalconcept

Extra
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Bereikbaarheid 
My Way is dankzij de centrale ligging in de Zuidrand van Antwerpen ook 
uitermate bereikbaar via alle mogelijke modaliteiten: 
• autosnelweg E19 in Kontich richting Antwerpen of Brussel of E313/34 aan de 
rotonde in Wommelgem richting Hasselt/Luik
• trein: halte Oude God/Stadsplein of Liersesteenweg in Mortsel of Hove 
(Kapelstraat)  
• tramlijnen 7 en 15 in Mortsel-centrum richting Boechout of Antwerpen
• diverse busverbindingen in omgeving (90, 91, 92, 130, 131, 135, 140, 141…) 
• per fiets bent u in geen tijd aan één van de Fietsostrades (bovenlokaal 
fietsroutenetwerk van de provincie Antwerpen) die u onafgebroken van 
Antwerpen naar Mechelen loodsen.

MY WAY 
Mechelesesteenweg 432
2650 EDEGEM
www.city-life.be/myway
TEL: +32 (0) 487/46.38.91


