IMMOKANTOOR BLANKENBERGE

050 42 66 09

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

Appartement (seizoen) Blankenberge
Prinsenlaan VER1

Ref. vhr1035

Prinsenlaan 25
VER1
Dit aangename appartement bevindt zich op een rustige ligging vlakbij de Zeedijk, op wandelafstand van de winkelstraat. Naast de zonnige
woonkamer grenst de ruime, open keuken. De eerste slaapkamer heeft een dubbel bed en de tweede slaapkamer een stapelbed. De badkamer
beschikt over een lavabo, douche en toilet.
Een fijne vakantie verzekerd!

Locatie
Prinsenlaan 25, 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

1

Zeezicht

-

Zeedijk

Nee

Huisdieren toegelaten

Ja

Internet

Ja

Kenmerken gebouw
Berging

berging in appartement

Diverse

type verwarming (Radiator) - oppervlakte vakantiewoning (74m2) - spiegel (Deur
kleerkast) - toilet

Huisdieren

huisdieren toegelaten (Kleine huisdieren)

Keuken

vaatwas - microgolf (Combi) - oven (Combi) - koffiezet (Senseo) - waterkoker broodrooster - fruitpers - diepvriezer (30l) - vergiet - slazwierder - mixer (Staafmixer) frigo (min 90 l) - bestek (12 + kinderbestek) - servies (10 + kinderservies) - vuilnisbak glazen (6) - eierdopjes (min 2) - broodmes, aardappelmesje en snijplank - blikopener kurkentrekker en flesopener - keukenschaar - grote soeplepel - kookpotten met deksel
(min 3) (3 + 2 steelpannen) - pan (2)

Kinderen

kinderbedje

Media

digitale tv telenet - wifi internet

Poetsgerief

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

Rokers / Niet-Rokers

rokers (Op het terras)

Slaapkamer 1

dubbel bed - donsdekens (2 x 1,40m x 2m) - nachtlampje - matrasbeschermer
aanwezig - hoofdkussens aanwezig - formaat matras (1,60m x 2m) - kledingrek
(Kleerkast)

Slaapkamer 2

stapelbed - donsdekens (2 x 1,40m x 2m) - nachtlampje - formaat matras (2 x 0,9m x
2m) - matrasbeschermer aanwezig - hoofdkussens aanwezig - kledingrek (Kleerkast)

Terras / Tuin

terras - zongericht - terrasstoelen (4) - terrastafel (80cm x 80cm)

Wassen - Drogen

droogrekje

Woonkamer

formaat tafel (1,5m x 0,9m) - stoelen (4)
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