IMMOKANTOOR MIDDELKERKE

059 30 50 50

Leopoldlaan 150 • 8430 Middelkerke • middelkerke@caenen.be

Appartement (seizoen) Middelkerke
Andante 0102

Ref. vhr0969

Duinenweg 395
0102
Appartement gelegen op de 1ste verdieping en voorzien van 1 slaapkamer (met dubbel bed).
Verder is er een lichtrijke woonkamer (met zetelbed voor 2 personen), die uitgeeft op het terras met zicht op de rustgevende groene omgeving. Er
is een open ingerichte keuken, badkamer met ligbad en toilet. Deze residentie is zeer rustig gelegen en toch op wandelafstand van de Zeedijk.
Wifi: ja
Digitale televisie: ja

Locatie
Duinenweg 395, 8430 Middelkerke

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

1

Garage/parking

Nee

Verdieping

1

Zeezicht

-

Zeedijk

Nee

Huisdieren toegelaten

Nee

Internet

Ja

Kenmerken gebouw

lift

Badkamer 1

ligbad

Berging

fietsenberging - ligging vuilnisberging (Zelf wegbrengen)

Diverse

type verwarming (Accumulatie) - lift - oppervlakte vakantiewoning (55 m2) - syndicus
(Caenen Vastgoed ) - spiegel - toilet (In badkamer )

Huisdieren

huisdieren niet toegelaten

Keuken

microgolf - oven - koffiezet (Senseo) - waterkoker - diepvriesvak - vergiet - slazwierder croque-monsieur machine - tafel - frigo (min 90 l) - bestek (4) - stoelen (4) - servies
(4) - vuilnisbak - glazen (4) - broodmes, aardappelmesje en snijplank - kurkentrekker en
flesopener - keukenschaar - grote soeplepel - kookpotten met deksel (min 3) - pan

Media

digitaal tv - provider (Orange) - 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

Terras / Tuin

terras - zongericht - terrasstoelen (2)

Wassen - Drogen

droogrekje

Woonkamer

zetelbed (2 personen) - formaat tafel (Rond ) - stoelen (4)
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