IMMOKANTOOR BLANKENBERGE

050 42 66 09

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

Appartement (seizoen) Blankenberge
Scarphout H

Ref. vhr0946

Zeedijk 152
H
Prachtig compleet gerenoveerd appartement met 2 slaapkamers op de Zeedijk van Blankenberge. Hier kan u volledig tot rust komen. Zeer
centrale ligging naast het Casino. Indeling: Gezellige living met open keuken, apart toilet, 1 slaapkamer met dubbel bed en 1 slaapkamer met
enkel bed die men kan uitschuiven voor nog een slaapplaats. De living beschikt ook over een zetelbed. Badkamer met ruime inloopdouche.

Locatie
Zeedijk 152, 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

4

Totaal aantal slaapkamers

2

Garage/parking

Nee

Verdieping

0

Zeezicht

-

Zeedijk

Ja

Huisdieren toegelaten

Nee

Internet

Ja

Kenmerken gebouw
Badkamer 1

douche

Diverse

type verwarming (Centrale verwarming) - syndicus

Huisdieren

huisdieren niet toegelaten

Keuken

vaatwas - microgolf - oven (combi) - koffiezet - waterkoker - broodrooster - diepvriezer slazwierder - schotelverwarmer - tafel - frigo (min 90 l) - bestek (6) - stoelen (6) servies (6) - vuilnisbak - glazen (6) - eierdopjes (min 2) - broodmes, aardappelmesje en
snijplank - blikopener - kurkentrekker en flesopener - keukenschaar - grote soeplepel kookpotten met deksel (min 3) - pan

Media

digitaal tv - digitale tv proximus - wifi internet - naam netwerk (Proximus Home 1108)

Poetsgerief

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

Rokers / Niet-Rokers

niet-rokers

Slaapkamer 1

dubbel bed (160x200cm) - donsdekens - matrasbeschermer aanwezig - hoofdkussens
aanwezig - formaat matras (160x200cm)

Slaapkamer 2

stapelbed (3x 80*200 + schuif 3e bed) - donsdekens - matrasbeschermer aanwezig hoofdkussens aanwezig

Wassen - Drogen

droogrekje

Woonkamer

zetelbed - stoelen (6) - donsdekens - formaat matras (140cm x 200cm) matrasbeschermer aanwezig
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