IMMOKANTOOR BLANKENBERGE

050 42 66 09

Grote Markt 13 • 8370 Blankenberge • blankenberge@caenen.be

Appartement (seizoen) Blankenberge
Castelli 33 0302

Ref. vhr0951

Koning Albert I- laan 33
0302
Stijlvol nieuwbouwappartement met 3 slaapkamers en ruim terras. In de nabijheid van het Centrum, Station en Zeedijk. Indeling: Ruime lichtrijke
living met open keuken en berging, aansluitend de woonkamer heeft u een groot terras. 1e slaapkamer met dubbel bed, ruime badkamer met bad.
2e slaapkamer met 2 enkele bedden. 3e slaapkamer (master bedroom) met dubbel bed en toegang tot terras achter, aansluitende badkamer met
inloopdouche. Apart toilet. Garagebox in het gebouw kan bijgehuurd worden.

Locatie
Koning Albert I- laan 33, 8370 Blankenberge

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

6

Totaal aantal slaapkamers

3

Garage/parking

Ja

Verdieping

3

Zeezicht

-

Zeedijk

Nee

Huisdieren toegelaten

Ja

Internet

Ja

Kenmerken gebouw
Badkamer 1

douche - ligbad

Badkamer 2

douche

Berging

fietsenberging (niet overdekt - 2 fietsen)

Diverse

type verwarming (Centrale verwarming op gas) - lift - rolstoeltoegankelijk

Garage / Parking

garage (€10 per dag)

Huisdieren

huisdieren toegelaten (op aanvraag)

Keuken

vaatwas - microgolf - oven - koffiezet (Dolce Gusto) - waterkoker - broodrooster fruitpers - diepvriesvak - vergiet - slazwierder

Kinderen

kinderbedje (1) - kinderstoel (1)

Media

wifi internet

Rokers / Niet-Rokers

niet-rokers

Slaapkamer 1

dubbel bed (1m60) - donsdekens

Slaapkamer 2

dubbel bed - donsdekens

Slaapkamer 3

enkel bed (x2) - donsdekens

Terras / Tuin

terras (voor en achter) - zongericht - terrasstoelen

Wassen - Drogen

droogrekje
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