IMMOKANTOOR MIDDELKERKE

059 30 50 50

Leopoldlaan 150 • 8430 Middelkerke • middelkerke@caenen.be

Appartement (seizoen) Middelkerke
Green Garden blok 10 0002 + park.46

Ref. vhr0847

Westendelaan 100
0002 + park.46
Appartement gelegen op de gelijkvloerse verdieping en voorzien van 1 slaapkamer (1 met dubbel bed).
Verder is er een gezellige woonkamer (zetelbed voor 2 personen), een open, ingerichte keuken en een volledig vernieuwde badkamer met toilet.
Er hoort nog een ruim terras bij dit appartement waar u gezellig kan ontbijten/lunchen of eventjes genieten van het zonnetje.
Rustig gelegen in een groene omgeving in het sfeervolle vakantiedomein met openluchtzwembad, in de directe omgeving van duinen, 300m van
de zeedijk en 800m van het centrum. Het domein ligt dicht bij de Duinenweg waar je ook mooi kunt wandelen.
Tenslotte werd onlangs, zeer vlakbij gelegen, 'Vita Krokodiel' geopend. Het gloednieuwe sportcomplex van Middelkerke. Een prachtig nieuw
zwembad met wedstrijdbad, instructiebad, kinderbad met speeltoestel, familieglijbaan, high speed glijbaan, wellness center, stoombaden,
sporthal, retaurant,.. Ideaal voor een familie uitstap!
Extra troef, er is een parking inbegrepen in de prijs.
Wifi: nee
Digitale televisie: ja

Locatie
Westendelaan 100, 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

Ja

Verdieping

0

Zeezicht

-

Zeedijk

Nee

Huisdieren toegelaten

Nee

Internet

Nee

Kenmerken gebouw

lift

Badkamer 1

douche

Berging

fietsenberging - ligging vuilnisberging (Aan de slagboom bij inrit, geen zakken kopen)

Diverse

type verwarming (Elektriciteit) - lift - zwembad (Verwarmd, gemeenschappelijk met
badge, open van midden juni tem september) - rolstoeltoegankelijk - syndicus spiegel - toilet (In badkamer)

Garage / Parking

parking (Buiten) - nummer (46) - locatie

Huisdieren

huisdieren niet toegelaten

Keuken

microgolf - koffiezet - diepvriesvak - slazwierder - frigo (min 90 l) - bestek - servies vuilnisbak - glazen - kookpotten met deksel (min 3) - pan

Media

digitaal tv

Poetsgerief

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

Slaapkamer 1

dubbel bed - matrasbeschermer aanwezig - hoofdkussens aanwezig - formaat matras
(140 x 200)

Terras / Tuin

terras - terrasstoelen (6) - terrastafel

Woonkamer

zetelbed (2 personen) - stoelen (5) - formaat matras (140 x 200)
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