IMMOKANTOOR MIDDELKERKE

059 30 50 50

Leopoldlaan 150 • 8430 Middelkerke • middelkerke@caenen.be

Appartement (seizoen) Westende
Les Amiraux 0701 + box 2

Ref. vhr0936

Zeedijk 363
0701 + box 2
We houden er aan om u te informeren dat de werken aan de Zeedijk te Westende begin februari 2022 werden hervat.
Deze werken kaderen in de verfraaiing van de zeedijk en de verbetering ervan als buffer tegen vloedgolven, en zijn om die
laatste reden noodzakelijk.
Tijdens de paasvakantie gaan de werken verder, dat is niet het geval tijdens de zomervakantie.
De residentie blijft gedurende de werken steeds vrij toegankelijk en ook de zeedijk en het strand blijven vlot bereikbaar.
Appartement gelegen op de 7de verdieping en voorzien van 2 slaapkamers (1 met dubbel bed en 1 met stapelbed en 2 enkele bedden)
Verder is er een ruime, lichtrijke woonkamer (met grote glaspartijen), frontaal zeezicht, een volledig ingerichte open keuken, badkamer met
ligbad, berging met wasmachine en droogkast en een zongericht terrasje achteraan met zich op het hinterland.
Het stapelbed kan omgevormd worden tot een dubbel bed, ideaal dus om met de ganse familie te verblijven. Dit nieuwbouwappartement is
modern ingericht, biedt veel ruimte en zorgt voor de nodige ontspanning.
Belangrijk: Er mag niet gerookt worden in het appartement, noch in het gebouw alsook niet op de terrassen.
Extra troef, er is een garage inbegrepen in de prijs.
Wifi: ja
Digitale televisie: ja

Locatie
Zeedijk 363, 8434 Westende

Datum: 08-01-2023. 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

6

Totaal aantal slaapkamers

2

Garage/parking

Ja

Verdieping

7

Zeezicht

Frontaal

Zeedijk

Ja

Huisdieren toegelaten

Ja

Internet

Ja

Kenmerken gebouw

lift

Badkamer 1

ligbad (+ douche) - haardroger

Berging

berging in appartement - ligging vuilnisberging (-1 zelf geen zakken kopen)

Diverse

type verwarming (Aardgas) - lift - rolstoeltoegankelijk - oppervlakte vakantiewoning (95
m2) - syndicus (Immo l'Atelier) - spiegel - toilet (Afzonderlijk)

Garage / Parking

oppervlakte - poort - afstandsbediening - nummer - garage

Huisdieren

huisdieren toegelaten (Kleine huisdieren toegelaten)

Keuken

vaatwas - microgolf - oven - koffiezet - waterkoker - broodrooster - diepvriesvak vergiet - slazwierder - mixer - tafel - frigo (min 90 l) - bestek - stoelen - servies vuilnisbak - glazen - eierdopjes (min 2) - broodmes, aardappelmesje en snijplank kurkentrekker en flesopener - grote soeplepel - kookpotten met deksel (min 3) - pan

Media

digitale tv proximus - wifi internet

Poetsgerief

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

Rokers / Niet-Rokers

niet-rokers

Slaapkamer 1

dubbel bed - donsdekens - nachtlampje - matrasbeschermer aanwezig - hoofdkussens
aanwezig - formaat matras

Slaapkamer 2

dubbel bed - enkel bed (2) - stapelbed - donsdekens - nachtlampje - formaat matras (4
x 90 x 200) - matrasbeschermer aanwezig - hoofdkussens aanwezig

Terras / Tuin

terras - zongericht - niet-zongericht - terrasstoelen

Wassen - Drogen

wasmachine - droogkast - droogrekje - strijkplank - strijkijzer - wasmand

Woonkamer

formaat tafel (Rechthoekig) - stoelen (6)

Datum: 08-01-2023. 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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