


TE HUUR
RUIME CASCO 
PRAKTIJKRUIMTES 
Tot 440 m2 & 517 m2

Oplevering herfst 2021

Nijverheidslaan 11-13   I   Diest

REEDS50%VERHUURD!



TANDARTSPRAKTIJK 
DENTIUS DIEST
Het volledige eerste verdiep (1200 m2) van het Carexkwartier zal 

verhuurd worden aan de groeiende en dynamische tandartspraktijk 

Dentius Diest. Zij waren meteen verkocht bij het zien van de 

plannen voor dit project. Dentius Diest legt de focus op de kwaliteit 

en zorg voor zijn patiënten en zag dit gereflecteerd in de zorg en 

kwaliteit die aan het gebouw en het Carexkwartier werd besteed. 

Een perfect match. 



HET CAREXKWARTIER, 
EEN PRAKTIJKHUIS
MULTIDISCIPLINAIR 
ZORGCENTRUM
Met het Carexkwartier dromen we van een 
multidisciplinair zorgcentrum. Op het eerste verdiep 
huist tandartspraktijk Dentius Diest. De overige twee 
verdiepen worden casco opgeleverd voor huurders.

EEN GEBIED ‘TUSSEN 
DE WATERS’
Wist je dat rond de zone waarin het Carexkwartier ligt 
de Zwarte Beek & de Demer elkaar kruisen? Daarom 
noemen Diestenaars dit gebied nog steeds ‘Tussen de 
waters’. 

FAUNA  
& FLORA
Lang geleden maakte de zone rond het Carexkwartier 
deel uit van het Webbekoms Broek. Carex of 
zegge is een siergras dat floreert in dit gebied. De 
landschapsarchitect van het Carexkwartier liet zich 
verder inspireren door de oorspronkelijke fauna & 
flora en tekende een mooi en onderhoudsvriendelijk 
park uit om een rustgevende oase te creëren rondom 
het kwartier.



Het moderne pand bevindt zich in de Nijverheidslaan 
11-13 in Diest.

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

De huurders van het gebouw delen

 · de ruime parking, 

 · een fietsenstalling, 

 · een tuin,

 · een inkomhal, 

 · een trappenhal,

 · en twee liftschachten. 

Het nieuwbouw pand voldoet uiteraard aan alle 
EPB-eisen en zal beschikken over een verwarming-, 
koeling- en ventilatiesysteem.

Scan de QR-code voor een impressiefilmpje van het 
gebouw en de omgeving. 

GELIJKVLOERS & TWEEDE VERDIEP

Zowel het gelijkvloers (440 m2) als de tweede 
verdieping (517 m2) genieten van veel lichtinval en 
een prachtig uitzicht op de omliggende natuur dankzij 
grote glaspartijen. 

In de loop van 2021 worden deze ruimtes casco 
opgeleverd, waardoor de nieuwe huurder alles naar 
eigen smaak kan inrichten, van sanitaire voorzieningen 
tot bergruimte. Om je een idee te geven wat er op 
deze oppervlakte mogelijk is, vind je op de volgende 
pagina’s enkele hypothetische indelingen. Laat 
je echter niet beperken door deze voorstellen en 
weet dat je de indeling volledig naar de noden en 
behoeften van jouw praktijk kan indelen.

FACILITEITEN

FACILITEITEN
FACILITEITEN



GELIJKVLOERS

 · 440 m2

 · een onthaalbalie

 · 7-tal kantoor- of 
behandelruimtes

 · 2 kantoren

 · 1 vergaderzaal

Vraag de plannen aan via  
info@carexkwartier.be 



2E VERDIEPING

 · 517 m2

 · onthaalbalie 

 · 10 behandelruimtes 

Vraag de plannen aan via  
info@carexkwartier.be 



2E VERDIEPING

 · 517 m2

 · onthaalbalie

 · 6 behandelruimtes 

 · 2 vergaderzalen

Vraag de plannen aan via  
info@carexkwartier.be 



Multidisciplinair zorgcentrum

Zorg dragen, dat is de gezamenlijke 
missie van alle professionals in de zorg- en 
welzijnssector. 

Die missie draagt ook het Carexkwartier uit. 
Zorg dragen voor patiënten én voor elkaar. 
Als huurders van één gezondheidscentrum 
verenigen we dan ook onze krachten.

Op maat van jouw behoeftes

Het Carexkwartier heeft een streepje (of 
twee) voor op een reguliere praktijkruimte. 
Naast de lichtrijke architectuur, heb je 
ook het prachtig uitzicht en de casco 
oplevering mee. 

Met andere woorden, een stijlvol pand, 
ingericht naar jouw smaak én behoeftes.

Uitnodigende ligging

Het Carexkwartier in de Nijverheidslaan ligt 
op 1,1 kilometer van Diest station, op het 
kruispunt van de E313 en E314 (Leuven - 
Hasselt - Antwerpen) en zal later ook via een 
voetgangersbrug verbonden worden met 
een nieuwe, groene woonwijk. Alsook zal 
er in de toekomst een wandelpad naast de 
Demer aangelegd worden.

Samengevat: makkelijk bereikbaar door jouw 
cliënten en geen gebrek aan visibiliteit!

WAAROM KIEZEN VOOR HET 
CAREX KWARTIER?



SAMEN BEKIJKEN WE 
JOUW WENSEN

Heb je interesse in een casco praktijkruimte in het Carexkwartier in Diest?  
Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie. Samen bekijken we jouw wensen!

INFO@CAREXKWARTIER.BE




