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                     Fraai aan de bosrand gelegen royaal 4-persoons  
                     recreatieappartement  op de begane grond met  berging 



Te koop  : Pelikaanweg 122, 1796 NT De Koog  

Oplevering  : direct leverbaar 

Vraagprijs  : € 159.000,= k.k  

Eigen grond  : n.v.t.  m2  

Bouwjaar  : 1987 

Inhoud   : 129 m3  (inclusief buitenberging 7 m3) 

Energielabel  : n.v.t.  

Gebruiks opper- 

vlakte wonen :  44 m2 (volgens BAG register) 
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Fraai aan de bosrand, nabij het Noordzeestrand en Nationaal Park de duinen van Texel in het complex  

“De Pelikaan” is het heerlijk vertoeven in dit royaal, 4-persoons recreatieappartement op de begane grond met  

2 slaapkamers. Het heeft een ruim terras met zicht op groen. Vlakbij gelegen een eigen berging voor uw  

o.a. fietsen. Uitstekende verhuuropbrengsten.  

Centrale gang  : eigen kast met hierin HR-CV (2010) en opbergruimte.  

 

Hal   : garderobe,  van uit de hal zijn alle vertrekken bereikbaar.  

 

Badkamer  : toilet, ligbad waarin douche, wastafel, radiator. 

 

Slaapkamers : ruime 2-persoons en een kleinere slaapkamer met stapelbed. 

 

Woonkamer  : sfeervolle woonkamer, schuifpui naar terras. 

 

Keuken  : open keuken met 4-pits gaskookplaat, magnetron, afzuigkap, koelkast waarin   

      vrieskastje. 

 

Terras  : ruim terras met zicht op groen. 

 

Berging  : voor de fietsen een eigen buitenberging (1,9 x 1,5mtr). 

 

Omgeving  : Gelegen aan de bosrand, dichtbij strand en zee (ca. 2 km),  ruime parkeergelegenheid.   

       In Van  der Valk Hotel Texel (v/h hotel de Pelikaan) zijn een uitstekend restaurant  

     en gezellige pub aanwezig. 

 

 

 

Het geheel is inclusief gedeelte van inventaris te aanvaarden, onder de lusten en lasten van de 

lopende toeristische verhuur. 
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Ruime lichte woonkamer met schuifpui naar terras 

Keuken 
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Badkamer 

Grote slaapkamer 
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Heerlijk ruim terras  aan de bosrand. 

Berging 



Pelikaanweg 122,  De Koog 
Maatgeving is indicatief.  

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

Begane grond 






