
Nieuwbouw

Residentie Monico

Adres: Zeelaan/Kursaallaan, Koksijde

Koksijde

D8670-19095-NBW





type 2

Ligging
Residentie Monico

Zeelaan

Gemeentehuis Koksijde

De Poort

In de badplaats Koksijde, gelegen ten midden van de duinen, is er een prachtige samenhang van natuur en
cultuur.

De kustgemeente is door de jaren heen uitgebouwd tot een gezellige trekpleister voorzien van talrijke
recreatiemogelijkheden evenals voorzieningen op het vlak van cultuur, welzijn, administratie, …

De Zeelaan is dé plek waar belevenis en genieten centraal staat. Als locatie voor de wekelijkse
vrijdagsmarkt en voorzien van een groot aantal winkels, kan u de bruisende sfeer opsnuiven van dichtbij.

Koksijde is gelegen langs de Vlaamse Westkust, vlot bereikbaar via de E40 en omringd door Veurne, De
Panne en Nieuwpoort.

Richting Oostduinkerke/Nieuwpoort

De Hoge Blekker

56

1

2

3

1

2

3

4

5

6

4

Richting De Panne



type 2



Residentie Monico
Kimberly Viaene

kimberly.viaene@dewaele.com
0474 49 47 18
058 330 600

Ontdek het hedendaags
nieuwbouwproject in het hart van
Koksijde-Bad. Hier verblijf je aan
het sfeervolle Theaterplein, waar
ontspanning zich vertaalt in leuke
evenementen.

Gelegen in de Zeelaan en vlakbij
de Zeedijk, is deze kleine
residentie gelegen op een
topligging. Niet alleen voor wie
vaste bewoning zoekt, maar
ook voor zij die de vakantiesfeer
willen opsnuiven met een vleugje
kustgevoel.

Op de vierde en vijfde verdieping
vind je de exclusieve penthouse
met een uniek zicht over de
gemeente, de zee en de duinen.
Van verdieping één tot en met
drie kan je de
éénslaapkamerappartementen
vinden. Deze laten je op een
toegankelijke manier
meegenieten van al het moois dat
Koksijde te bieden heeft.

De slimme inrichting van deze
compacte appartementen zorgt
voor een heel ruimtelijk gevoel,
omhuld in een kwalitatieve
afwerking. Deze kunnen
aangekocht worden vanaf
245.000 euro (excl. kosten).

Maak vandaag nog uw afspraak
met één van onze medewerkers
om samen te kijken welk
appartement het best bij u past.
Onder het gebouw is er een
privatieve kelderberging, een
gemeenschappelijke
fietsenberging én vuilnislokaal
voorzien.

Omschrijving

Ellen Vandenbussche

ellen.vandenbussche@dewaele.com
0474 49 47 89
058 330 600

JOUW CONTACTPERSONEN

DEWAELE KOKSIJDE | ZEELAAN 176A | KOKSIJDE@DEWAELE.COM | BIV 504 887 | 058 330 600 | WWW.DEWAELE.COM





prijzen en oppervlaktes*

* De opgegeven oppervlaktes zijn gerekend inclusief buitenmuren en terrasdorpels. Omwille van uitvoeringsmodaliteiten 
kunnen de werkelijk uitgevoerde oppervlaktes in beperkte mate afwijken t.o.v. de goedgekeurde bouwaanvraagplannen. 
Prijzen zijn excl. registratie,  btw, aansluitingskosten en notariskost.

Kursaallaan

appartement
kelder

berging
slpk

opp. 
app. 
(m²)

opp. 
terras 

(m²)

prijs in € (excl. 
aankoopkosten)

01/01 6 1 68,90 m² 3,00 m² € 245.000,00

02/01 4 1 68,90 m² 3,00 m² € 255.000,00

03/01 2 1 68,90 m² 3,00 m² € 265.000,00

Zeelaan

appartement
kelder

berging
slpk

opp. 
app. 
(m²)

opp. 
terras 

(m²)

prijs in € (excl. 
aankoopkosten)

01/02 7 1 71,30 m² 3,00 m² VERKOCHT

02/02 5 1 71,30 m² 3,00 m² € 265.000,00

03/02 3 1 71,30 m² 3,00 m² € 275.000,00

Penthouse

Appartement
kelder

berging
slpk

opp. 
app. 
(m²)

opp. 
terras 

(m²)

prijs in € (excl. 
aankoopkosten)

04/01 1 3 (4) 177,00 m² 70,00 m² € 645.000,00

Prijzen en oppervlaktes*
Residentie Monico



Kursaallaan

Info:
Opp. appartement: 68,9 m²
Opp. terras: 3,0 m²
Aantal slaapkamers: 1

Appartement  01.01, 02.01, 03.01



type 2

Info:
Opp. appartement: 71,3 m²
Opp. terras: 3,0 m²
Aantal slaapkamers: 1

Appartement  01.02, 02.02, 03.02

Zeelaan



type 24de en 5de verdieping

Penthouse

Info:
Opp. appartement: 177,0 m²
Opp. terras: 70,0 m²
Aantal slaapkamers: 3 (4)





te koop | nieuwbouwproject


