IMMOKANTOOR MIDDELKERKE

059 30 50 50

Leopoldlaan 150 • 8430 Middelkerke • middelkerke@caenen.be

Villa (seizoen) Middelkerke
Villa Tamarisk + box

Ref. vhr0918

Tamariskenlaan 2
+ box
Ben je op zoek naar een leuke woning aan zee om een weekendje of je vakantie door te brengen? Dan ben je aan het juiste adres!
Toerisme Vlaanderen gaf deze vakantiewoning een uitmuntende score van 4 sterren!
De ligging van deze vakantiewoning is ideaal, op slechts 50 meter van zeedijk en strand. Wandelafstand van duinen en hinterland.
De woning werd in 2017 volledig gerenoveerd en is geschikt voor 8 personen.
De keuken, de toiletten en de badkamer zijn splinternieuw, evenals alle meubelen in de woning.
Er zijn 3 aparte slaapkamers, met nieuwe bedden en matrassen van hoge kwaliteit, met een speciale hygiënische beschermhoes :
- kamer met dubbel bed (160 x 200) en babybed
- kamer met dubbel bed (140 x 200)
- kamer met twee stapelbedden (telkens 90 x 200)
Ideaal voor een vakantie voor 4 volwassenen, 4 kinderen (en een baby).
Geniet van de ondergaande zon in de tuin of op het ruime terras (25 m²), met tuinmeubelen in teak en een comfortabel buitensalon.
Faciliteiten: garage onder de woning (met automatische poort) Wifi, Digitale (Smart)TV, Nespresso-machine, fietsen:
1 damesfiets met kinderzitje
1 herenfiets
2 kinderfietsen (1 voor 10 jaar en 1 voor 6 jaar)
1 step
1 heel klein fietsje (zonder de zijwieltjes)
Locatie
Bolderkar, babybed, strandspeelgoed,...

Tamariskenlaan
2, 8430
Middelkerke
Huisdieren en binnen
roken
zijn niet toegelaten.

Datum: 09-01-2023. Niet contractueel document, waarden die staan op “0” of “-” kunnen erop wijzen dat exacte waarde niet gekend of ingevuld is, contacteer het kantoor.
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Algemene informatie

Aantal personen

8

Totaal aantal slaapkamers

3

Garage/parking

Nee

Verdieping

0

Zeezicht

-

Zeedijk

Nee

Huisdieren toegelaten

Nee

Internet

Ja

Kenmerken gebouw
Badkamer 1

douche

Berging

berging in appartement

Diverse

type verwarming (Mazout) - spiegel - toilet (2, in badkamer + afzonderlijk )

Garage / Parking

oppervlakte - poort - garage - locatie (-1)

Huisdieren

huisdieren niet toegelaten

Keuken

vaatwas - microgolf - oven - koffiezet (Nespresso) - waterkoker - broodrooster diepvriesvak - frigo (min 90 l) (met diepvriesvak) - bestek (8) - servies (8) - vuilnisbak glazen (8) - kookpotten met deksel (min 3) - pan

Kinderen

kinderbedje

Media

digitale tv telenet - wifi internet

Poetsgerief

stofzuiger - emmer - spons - dweil - aftrekker - zeemvel - stofblik met borstel veegborstel - trekker

Rokers / Niet-Rokers

niet-rokers

Slaapkamer 1

dubbel bed - donsdekens - matrasbeschermer aanwezig - hoofdkussens aanwezig formaat matras (160 x 200)

Slaapkamer 2

dubbel bed - donsdekens - formaat matras (140 x 200) - matrasbeschermer aanwezig hoofdkussens aanwezig

Slaapkamer 3

stapelbed (2) - donsdekens - formaat matras (4 x 90 x 200) - matrasbeschermer
aanwezig - hoofdkussens aanwezig

Terras / Tuin

terras - zongericht (25m2) - tuin - terrasstoelen - terrastafel

Wassen - Drogen

wasmachine - droogrekje

Woonkamer

formaat tafel (Rechthoekig 180 x 90) - stoelen (8)

Datum: 09-01-2023. Niet contractueel document, waarden die staan op “0” of “-” kunnen erop wijzen dat exacte waarde niet gekend of ingevuld is, contacteer het kantoor.
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