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Authentieke interbellum villa
Elisabethlaan 233 - Oostende
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 https://www.min-us.be/



387 kWh/(m² jaar)
Certificaat-20221008-0002685925-RES-1Kenmerken

Type

Ligging

Bouwjaar




Vloeroppervlakte

Perceelsoppervlakte




Erfgoedwaarde




Staat




Tuin




Garage

Interbellum villa

Elisabethlaan 233 - Oostende

1936




375 m2

640 m2




Vastgesteld bouwkundig erfgoed




Instapklaar en zeer goed onderhouden




Zuidgericht




Ja







Omschrijving





Deze uitzonderlijke en authentieke villa uit het 
interbellum, met veel karakter en charme, is gelegen 
in Oostende Stad aan Zee, op een mooi en groen 
perceel van 640m2. Dit bouwkundig erfgoed van de 
hand van architect Louis Van Gastel dateert uit 1936 
en werd steeds zeer goed onderhouden en vernieuwd 
met veel respect voor haar charme en authentieke 
elementen.







Dit bakstenen gebouw met accentuerend gebruik van 
natuursteen is getypeerd door haar geknikt schilddak, 
onderbroken door luifels van bovenvensters. Het ligt 
te midden van een prachtig aangelegde voortuin en 
een zuidgerichte achtertuin, waar men op 1 van de 
terrassen of serre op ieder moment van de dag kan 
genieten van zon of schaduw. 












Ze is als volgt ingedeeld: Inkom via de wintertuin naar 
de centrale hal met gastentoilet. Ruime en lichtrijke 
woonkamer met originele plankenvloer en plafond, 
genietend van gezellige houtkachel en zicht op de 
voortuin. Bureau en ingerichte keuken met Lacanche 
fornuis Vougeot met terras en zicht op de achtertuin.







 Op het verdiep vier slaapkamers met ingemaakte 
kasten en een badkamer met toilet, bad en lavabo. 
Prachtige loft onder het vernieuwde dak. De woning is 
grotendeels onderkelderd (95m2) met wasplaats, 
wijnkelder, opslagplaats en ruime garage.







Een aanrader voor wie op zoek is naar een 
uitzonderlijk vastgoed met karakter en veel ruimte.











Indeling
Kelderverdiep















Gelijkvloers
















Eerste verdiep










Dakverdiep


Garage 

Wijnkelder

Werkplaats

Berging

Wasplaats







Wintertuin

Inkomhal

Gastentoilet

Bureau

Keuken met terras

Lichtrijke woonkaler







Nachthal

4 slaapkamers

Badkamer







Loft








Bekijk deze woning online!
www.min-us.be/elisabethlaan233oostende

Elisabethlaan 233, OOSTENDE

Scan deze code en bekijk de woning 

op je mobiel!





Interesse in deze woning?
Neem contact op met ons kantoor.




 Schermplantenstraat 27, 8400 OOSTENDE
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