IMMOKANTOOR BLANKENBERGE

050 42 66 09

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

Appartement (seizoen) Blankenberge
Nieuwstraat 14 02

Ref. vhr0982

Nieuwstraat 14
02
Prachtige duplex in het hartje van Blankenberge gelegen op de tweede verdieping van een charmant huis (geen lift). De mooie, lichtrijke
woonkamer sluit aan op een ruime keuken die volledig voorzien is van de nodige toestellen. Op de duplexverdieping bevinden zich twee grote
slaapkamers: één met een dubbelbed en één met een stapelbed en een derde éénpersoonsbed. De moderne badkamer beschikt over een
inloopdouche. Als extra troef heeft dit duplexappartement een ruim terras met een gezellige lounge.

Locatie
Nieuwstraat 14, 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

5

Totaal aantal slaapkamers

2

Garage/parking

Nee

Verdieping

2

Zeezicht

-

Zeedijk

Nee

Huisdieren toegelaten

Ja

Internet

Ja

Kenmerken gebouw
Badkamer 1

douche

Berging

fietsenberging

Diverse

type verwarming (centrale verwarming op gas)

Huisdieren

huisdieren toegelaten (kleiner dan 35 cm)

Keuken

vaatwas - microgolf - oven - koffiezet (Nestlé pads) - waterkoker - broodrooster fruitpers - diepvriesvak - vergiet - slazwierder

Media

digitaal tv - wifi internet

Poetsgerief

stofzuiger - emmer - trekker

Slaapkamer 1

dubbel bed (1m60 x 2m) - donsdekens

Slaapkamer 2

enkel bed (90 cm x 2m) - stapelbed (90 cm x 2m) - donsdekens

Terras / Tuin

niet-zongericht

Wassen - Drogen

droogrekje

Woonkamer

formaat tafel (rechthoekig)
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