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Zon, zee, strand. In Zilt Residences vindt u 72 luxueus 
afgewerkte appartementen op de grens van De Panne 
en Sint-Idesbald. Badend in het zonlicht kunt u hier elke 
dag genieten van het zeezicht in een zeer inspirerende 
en rustgevende omgeving.

Architect Marc Corbiau tekende met Zilt Residences 
een tijdloos ontwerp en een uitgesproken karakter. Elk 
appartement kijkt uit over de zee. U heeft straks dus alle 
troeven in handen om samen met elkaar en uw gezin te 
genieten van de luxe, het comfort, het sublieme zicht en 
de ondergaande zon.

Want geef toe, geen betere manier om tot rust te komen 
dan op het ritme van de zee, waar elke golfslag u over-
spoelt met een vleugje puur geluk.

ZILT RESIDENCES
the sea, the view and you
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Warm minimalisme. Huiselijke ruimtelijkheid. Klassieke 
actualiteit. Hoe u de stijl van Marc Corbiau ook omschrijft, 
hij laat niemand onverschillig. Zijn handelsmerk? Heldere 
lijnen, uitgepuurde volumes en slimme details. 

Niet zomaar wat goochelen met mooie ingrepen, wél 
mensen een plaats geven waar het goed vertoeven - en 
indien nodig - aangenaam werken is.

In Zilt Residences ontstond door Marc Corbiau een 
kruisbestuiving tussen de bewoners en hun omgeving, 
tussen ruimte en comfort. Want alleen zo creëer je een 
constructieve invloed op geluk.

MARC CORBIAU
Wanneer ruimte en comfort samenvloeien
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Zilt Residences blinkt uit door zijn architecturale schoon-
heid in een mooie, natuurlijke omgeving. En maar goed 
ook: de Belgische kust heeft nood aan nieuwbouw- 
projecten mét meerwaarde.

Pal in een schitterend duinlandschap waait de zilte 
zeelucht binnen in elk appartement. Het is net die  
beleving die Real Houses samen met architect Marc 
Corbiau uitwerkte in een doordachte architectuur,  
degelijk vakmanschap en verfijnd wooncomfort. 

Zilt Residences is uniek. Aan u om van elk moment dat 
u er bent een uniek moment te maken.

ONZE VISIE
De meerwaardelat ligt hoog
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U vertoeft straks niet alleen in een zeer stijlvol 
appartement op een prachtige locatie, ook in de 
omgeving is het op culinair, cultureel en sportief vlak fijn 
vertoeven.

Zo vindt u slagerij Dierendonck - ’s lands beste 
slager - om uw hoek. Staat u liever niet zelf achter het 
fornuis? Dan kunt u onder andere bij Hostellerie Le Fox,  
de Carcasse en Ten Bogaerde terecht. Drie verfijnde 
zaken - en uiteraard nog tal van andere gastronomische 
ontdekkingen - lekker vlakbij. 

Ook de sportieve types moeten niet ver zoeken: Golf 
ter Hille biedt u een meer dan uitdagend golfterrein. 
In dezelfde adem denken we ook onmiddellijk aan de 
mooie wandelroutes of prachtige tochten met zeil-.  
wagens bij de Royal Sand Yacht Club.

Leeft u zich liever eens kunstzinnig uit? Dan heeft 
onder andere het Paul Delvauxmuseum alle troeven 
 - en schilderijen - in handen om er een onvergetelijke 
dag van te maken.

De Westkust heeft dus alles wat u verlangt om van uw 
nieuwe woonst, tweede verblijf of opbrengsteigendom 
dé perfecte plek te maken. Het is een regio waar de 
natuur overheerst. Het enige dat u moet doen, is volop 
genieten.

DE WESTKUST
Regio met smaak

2 km

De Westkust, dat is voor echte genieters, zoals u. Van de natuur, natuurlijk, met zijn brede stranden, 
de immense zee, de ondergaande zon. Tot rust komen is de essentie en tegelijk ervaart u dat er altijd 
wel iets te doen is. 
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250 m

Zilt Residences ligt op de grens van De Panne en Sint-Idesbald. Alles dichtbij dus, waar handelaars 
vertrekken vanuit kwaliteit. Ook de ideale uitvalsbasis om samen deze mooie streek te verkennen. 
Het hinterland of langs de kust naar Koksijde, Oostduinkerke of Nieuwpoort.
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Zilt Residences onderscheidt zich door zijn perfecte 
ligging, maar ook door zijn unieke inplanting in de 
duinen. Dichterbij zee lukt echt niet en achter de  
gebouwen bevinden zich de uitgestrekte Houtsaeger- 
duinen. Architect Marc Corbiau bedacht een slimme 
bouwconstructie om alle appartementen een prachtig 
zicht op zee en duinen te geven.

Meer nog: u geniet van een natuurlijke lichtinval door 
de grote raampartijen. De slaapkamers hebben zicht 
op de duinen en in de woonkamer leeft u met de zee. 
Daardoor krijgt u een enorm ruimtegevoel. Iets wat 
niet onbelangrijk is als u straks veel tijd in uw nieuw  
appartement doorbrengt.

INPLANTING
Aan zee zit u altijd goed
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Een unieke locatie. Met geschiedenis én toekomst. 
Natuur, cultuur, gastronomie, ... Het is de ideale regio 
voor een tweede verblijf, opbrengsteigendom of vast- 
goedinvestering. De Westkust kent de laatste jaren  
bovendien een enorme groei op toeristisch vlak. Wie 
deze trein niet wil missen, stelt zijn aankoop beter niet 
lang uit.

APPARTEMENTEN
GEBOUW ZEE
Onze verschillende types

TYPE 1 2 slaapkamers - 119 m2 
TYPE 1 bis   2 slaapkamers - 106 m2

TYPE 2 2 slaapkamers -   92 m2  

TYPE 3  3 slaapkamers - 121 m2

TYPE 4  2 slaapkamers - 104 m2

TYPE 5  2 slaapkamers - 112 m2

TYPE 10’ 3 slaapkamers - 157 m2

TYPE 11  3 slaapkamers - 159 m2

TYPE 11’ 2 slaapkamers - 128 m2

TYPE 12’  2 slaapkamers - 133 m2

De prijzen starten vanaf 415.000 euro.

Onder het gebouw zijn 120 parkeerplaatsen voorzien, 
die zich in afgesloten boxen bevinden. Via de garage 
heeft u directe toegang tot uw appartement.

(Prijzen exclusief BTW en aankoopkosten)
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Dit type appartement kenmerkt zich door de ruime  
living met keuken en aanpalend terras, die u een 
prachtig zicht schenken over zee. De twee slaapkamers 
hebben, naast een eigen zonneterras, zicht op de 
Houtsaegerduinen. De verdere indeling bestaat uit een 
inkom, berging, apart toilet, douche- en badkamer. U 
beschikt tevens over een kelderruimte gelegen op het 
niveau van de garages.

APPARTEMENT TYPE 4
104 m2

4

4
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APPARTEMENT TYPE 4
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Dit appartement beschikt over een zeer ruime leef-
ruimte, living met open keuken en een terras vooraan 
waar u kunt genieten van de rust die de zee met zich 
meebrengt. Ook bij dit type bieden beide slaapkamers 
zicht op de Houtsaegerduinen zodat u vredig in slaap 
valt op het meeslepende geluid van de wind door het 
duinengras. Het appartement omvat verder een inkom, 
berging, apart toilet, douche- en badkamer en een 
kelderruimte op het niveau van de garages.

APPARTEMENT TYPE 5
112 m2

5
5

5 5
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APPARTEMENT TYPE 5
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Een plek waar rust heerst, levenskwaliteit primeert en u 
ten volle geniet van de zee, natuur en de beste gastro- 
nomie. Bovendien is het mooiste zicht van de Belgische 
kust er gegarandeerd. Stel uw aankoop dus niet langer 
uit!

APPARTEMENTEN 
GEBOUW DUINEN
Onze verschillende types

De prijzen starten vanaf 338.000 euro.
Onder het gebouw zijn 120 parkeerplaatsen voorzien, 
die zich in afgesloten boxen bevinden. Via de garage 
heeft u directe toegang tot uw appartement.

(Prijzen exclusief BTW en aankoopkosten)

TYPE 1 2 slaapkamers - 118 m2 
TYPE 1 bis   2 slaapkamers - 105 m2

TYPE 2 2 slaapkamers -   89 m2  

TYPE 2 bis 2 slaapkamers -   92 m2

TYPE 6  3 slaapkamers - 119 m2

TYPE 9  2 slaapkamers - 137 m2

TYPE 9 bis 3 slaapkamers - 121 m2

TYPE 12  2 slaapkamers - 136 m2

TYPE 13 2 slaapkamers - 132 m2

TYPE 13 bis 2 slaapkamers - 106 m2

TYPE 14 3 slaapkamers - 160 m2

TYPE 14 bis 3 slaapkamers - 139 m2
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Dit appartementstype kenmerkt zich door een prachtige 
living met keuken waar u rondomrond geniet van de 
grote en kleine geneugten des levens op het ruime, 
aanpalende zonneterras. Daarnaast is het ook fijn 
vertoeven in de slaapkamers die - naast een eigen 
zonneterras - zicht hebben op de Houtsaegerduinen. 
De verdere indeling bestaat uit een inkom, berging, 
apart toilet, douche- en badkamer. U beschikt tevens 
over een kelderruimte gelegen op het niveau van de 
garages.

APPARTEMENT TYPE 1
118 m2

1

1
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APPARTEMENT TYPE 1
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In dit type appartement heeft u vanuit de leefruimte een 
magnifiek zicht op de Houtsaegerduinen en de zee. De 
keuken met ruime berging maakt het totaalplaatje af. 
Het appartement omvat verder een inkom, twee ruime 
en gezellige slaapkamers, een apart toilet, douche- en 
badkamer en een kelderruimte op het niveau van de  
garages. U kunt niets beter dromen.

APPARTEMENT TYPE 2 bis
92 m2
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APPARTEMENT TYPE 2 bis
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Een ruim appartementstype met drie slaapkamers en 
een heerlijk aanpalend zonneterras achteraan. Ook van-
uit de leefruimte stapt u zo het terras op waar u geniet 
van veel natuurlijke pracht. Dit appartement beschikt 
over een zeer ruime berging en bestaat verder uit een 
inkom, keuken, apart toilet, douche- en badkamer. De 
kelderruimte ligt op het niveau van de garages.

APPARTEMENT TYPE 6
119 m2

6

6

6

6

6

6
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APPARTEMENT TYPE 6
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Wat is het heerlijk resideren in deze penthouse. Met 
ruime terrassen, zowel voor- als achteraan, waant u 
zich meteen op vakantie. De rust en charme die dit 
appartementstype uitstraalt, doet u onmiddellijk thuis 
voelen. Genieten in de keuken en de leefruimte met 
zicht op zee, of wakker worden en ontbijten met zicht 
op de Houtsaegerduinen, het kan allemaal. Ook hier 
beschikt u over een kelderruimte gelegen op het niveau 
van de garages.

APPARTEMENT TYPE 13 bis
106 m2

13

bis
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APPARTEMENT TYPE 13 bis
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HOOGWAARDIGE AFWERKING
Meerwaarde tot in de kleinste details

Real Houses heeft meer dan 35 jaar ervaring in  
kwalitatief hoogstaande realisaties op exclusieve  
locaties aan de Belgische kust. Logisch dus dat u in    

.Zilt Residences alleen het werk vindt van onze ervaren 
aannemers, inclusief een feilloze afwerking en het  
gebruik van kwaliteitsvolle materialen.

Hieronder vindt u een lijst van de belangrijkste  
materiaalkeuzes die gelden als standaardafwerking en 
te bezichtigen zijn in ons modelappartement.
 

Inkom appartementen
• Videofooninstallatie van Comelit
• Inbraak- en brandwerende veiligheidsdeur van Mecop 

Verwarming & ventilatie
• Verwarming op aardgas: gesloten condensatie- 
 gaswandketel van Daalderop
• Individuele ventilatie, met warmterecuperatie,  
 systeem D
• Vloerconvectoren van Jaga in slaapkamers en living
• Design handdoekradiatoren van Vasco in  
 bad- en douchekamer

Hoogwaardig afgewerkte badkamer 
voorzien van badkamermeubel met 
composiettablet, hangtoilet en ligbad.
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Deuren
• Hoge deuren van 2,30 m in het volledige appartement  
 (uitgezonderd inkomdeur appartement), met verborgen  
 scharnieren 

Living
• Parket in rustieke eik en afgewerkt met  
 schilderplinten 

Badkamer
• Onderbouwlavabo van Alape met kraanwerk  
 van Hansgrohe 
• Badkamermeubel met composiettablet  
 van Diresco (of gelijkwaardig)
• Ligbad
• Hangtoilet van Duravit - Starck
• Regendouche 

Keuken
• Volledig uitgeruste keuken met kookeiland  
 t.w.v. 25.000 euro met toestellen van Siemens
• Grote keramische vloertegel Pietra Di Bercy van  
 60 x 120 cm (of gelijkwaardig)  

Berging
• Keramische vloertegel Pietra Di Bercy van 60 x 60 cm  
 (of gelijkwaardig) 

Slaapkamers en 
living afgewerkt 
met parket in 
rustieke eik.

Volledig uitgeruste 
keuken voorzien van 
alle comfort.
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De zee is altijd een beetje vakantie. Als u van dat beetje 
nu eens véél maakt? In Zilt Residences droomt u weg 
van zodra u uw appartement binnenstapt.

Geen uren op het vliegtuig om uw eigen wonderlijke  
plekje in het paradijs op te zoeken, maar makkelijk 
bereikbaar, midden in de natuur aan onze Belgische 
kust.

Het zicht op het water, de uitgestrekte duinen en de  
luxueuze inrichting zijn het perfecte alibi om er met uw 
gezin op uit te trekken. Compromisloos genieten van 
rust en comfort op het ritme van de golven.

Eén voor één troeven die van dit pronkstuk een droom-
stuk maken. Nu alleen nog van die droom een realiteit 
maken. Komt u mee?

DROOM STRAKS WEG 
met Zilt Residences
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Real Houses nv profileert zich als dé bouwpromotor 
van nieuwbouwappartementen aan de Belgische kust. 
Onze projecten zijn vooral gesitueerd op de zeedijk.  

Momenteel bouwen wij uw toekomstig (vakantie)verblijf 
met zeezicht in Blankenberge, Westende, Nieuwpoort en 
De Panne.

REAL HOUSES
Onze andere projecten

Residentie De Surfers

Residentie Ribella

Residentie Ribella
Wij bieden u hier tweeslaapkamerappartementen en  
penthouses aan. Zij hebben allemaal een verrukkelijk 
zeezicht en tevens beschikken zij over zonnige terrassen. 
Kelders beschikbaar onder het gebouw. Prijzen starten 
vanaf 300.000 euro.

Residentie De Surfers
Residentie De Surfers bevindt zich op de zeedijk 
in Westende en werd opgetrokken in de landelijke  
Deauville stijl. Alle appartementen hebben ofwel frontaal 
ofwel zijdelings zeezicht, alsook een unieke uitkijk op 
het aanpalende natuurgebied. De appartementen met 
zicht op de duinen baden de ganse dag in de zon. U 
heeft keuze uit 1 en 2 slaapkamers. Prijzen starten vanaf 
190.000 euro.
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Residentie Golden Gate
De Residentie Golden Gate bevindt zich op 200 meter 
van het strand in de Zeelaan in De Panne. De eerste fase 
omvat 16 appartementen met 2 slaapkamers. De leef-
ruimtes zijn zuid-west georiënteerd. Alle appartementen 
beschikken over een balkon aan voor- en achtergevel.
Prijzen starten vanaf 215.000 euro.

Residentie Terlinck
Door de centrale ligging op de zeedijk beschikken 
alle twee- en drieslaapkamerappartementen over een 
prachtig zeezicht. Bovendien valt er in de hoekapparte- 
menten veel licht binnen dankzij de grote raampartijen. 
In elk appartement geniet u van het zonlicht op de ruime 
zonneterrassen. Prijzen starten vanaf 395.000 euro.

Residentie Soleilla
Centraal gelegen op de zeedijk in Westende en  
opgetrokken in een eigentijdse maar tegelijkertijd  
tijdloze architectuur. Wij bieden u hier zowel studio’s als 
tweeslaapkamerappartementen aan. Elk appartement  
beschikt over een ruim zonneterras van waar u optimaal 
zeezicht geniet. Prijzen starten vanaf 165.000 euro.

Voor meer informatie over onze andere projecten kunt u 
terecht op onze website www.realhouses.be

Residentie SoleillaResidentie Terlinck

Residentie Golden Gate



Nieuwpoortlaan 151 - 161
8660 De Panne (St-Idesbald)

T +32 55 23 24 00

info@zilt.be
www.zilt.be

Zeelaan 202
8660 De Panne
T +32 58 42 12 39

Dynastielaan 2
8660 De Panne
T +32 58 41 35 61

Zilt Residences is een project van Real Houses, dé vastgoedontwikkelaar aan zee
Zilt Residences est un projet de Real Houses, le promoteur immobilier spécialiste de la côte belge

www.realhouses.be

EEN DROOM WORDT PAS WERKELIJKHEID, 
WANNEER U DE VOLGENDE STAP ZET

“
”

UN RÊVE DEVIENT RÉALITÉ
SI VOUS DÉCIDEZ DE SAUTER LE PAS

“
”


