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ÂNDERS KIJKEN
Residentie Montalay 
Appartement gelijkvloers
Zeedijk 213 
8370 Blankenberge

WELKOM! 
 
Ons appartement is gelegen op de Zeedijk, recht tegenover de iconi-
sche Pier van Blankenberge.
Het bevindt zich op het verhoogde gelijkvloers en bevat naast 
een leefruimte en keuken met uitzicht op dijk, Pier en zee,  
1 slaapkamer met tweepersoonsbed,  
een slaapnis voor 2 personen (kan uitgebreid worden naar 4 personen) 
een badkamer (douche met zitbank, wastafel en toilet) 
In de leefruimte staat ook nog een slaapbank voor 2 personen. 
 
Het werd in 2019 volledig vernieuwd en met toewijding en oog voor detail  
ingericht in Bauhausstijl met terrazzo vloertegels, keuken in messing 
en een 3m lange tafel en zitbank in notenfineer. Een zwart-witte basis 
werd aangevuld met accenten uit het Corbusier-kleurenpallet… 
De ingerichte keuken beschikt o.a. over een vaatwasmachine, koelkast 
met diepvriesvakje en micro-combi-oven. 
Ook is er een wasmachine, smart tv, wifi, toaster, strijkijzer, stofzui-
ger,... 

Het terras vooraan (20m²) is privaat en uitsluitend te gebruiken door de 
huurders. Een 3m lange picknicktafel zorgt voor gezelligheid bij zonson-
dergang en zicht op zee... 



een heerlijk interieur 
gezelschapsspelletjes 

lekkere koffie 
een smakelijk lokaal verwelkomertje 

verse lakentjes
plannetje en folder met alle tips 

alles voor een ontspannend verblijf

JE VINDT ER



ÂNDERS BEWEGEN
 
BEREIKBAARHEID 
 
TREIN 
Het station van Blankenberge ligt op 13 minuutjes wandelen of  
8 minuutjes met de kusttram (Halte ‘Blankenberge Pier’)

AUTO 
Buiten de vakantieperiodes en weekends is parkeren op de dijk en elders 
in de stad volledig gratis. 
 
Tijdens de vakantieperiodes en weekends betaal je voor het parkeren. 
20 minuutjes om te laden en lossen is gratis - mits ticket. (laden en 
lossen kan in de aanpalende Verweehelling, op minder dan 1 minuut 
stappen) 
 
Tijdens de maanden juli & augustus is de dijk verkeersvrij van 10u-3u.  
Je kunt dan het beste parkeren in de buurt (betalend) 
OF
Niet-betalend op 2 tramhaltes van het appartement, aan de halte 
‘Duinse Polders’ in Zeebrugge.  
De Kusttram brengt je dan naar halte ‘Blankenberge Pier’ (op 1 minuut 
stappen) of je wandelt langs/door het prachtige natuurgebied ‘De Fon-
teintjes’ zo’n 15 minuutjes richting Pier. 
 
IN BLANKENBERGE 
zijn praktisch alle bezienswaardigheden dichtbij; je kunt alles ofwel te 
voet of met de fiets verkennen. 
Fietsen kan je meebrengen of huren op verschillende locaties. Je kunt 
deze stallen op het privé-terras vooraan het appartement.





ÂNDERS VERTROUWEN
HAUS-REGELS 
 
Wij verwelkomen enkel vrienden in ons appartement. :) 
 
Ons hart zit er in en wij hopen dat elke bezoeker dat ook voelt en er ten 
volle van geniet.  
Wij vertrouwen erop dat er met respect wordt omgegaan  
met het meubilair en de met zorg uitkozen interieuritems en houden 
onze Huis-regels daarom kort; 
 
- Er zijn geen huisdieren toegestaan. 
- Roken binnen het appartement is verboden. 
- Afval kan eventueel gedeponeerd worden in de ondergrondse contai-
ners op de A. Ruzettelaan.  
- Het drogen van handdoeken en ander wasgoed kan aan de witte 
handdoekradiator in de badkamer, aan de zwarte trap en beugels in de 
slaapnis en aan de zwarte beugels in de slaapkamer. 
Gelieve geen spullen te laten drogen op het hout. 
- Wij vragen respect te tonen voor de buren.  
Hou graag het volume binnenshuis wat onder controle. :)

 





TO DO 
 
- Belgium Pier Blankenberge. 
Ons appartement bevindt zich aan de voet van hét symbool van Blanken-
berge; de Pier. 
De Blankenbergse Pier dateert van 1894 en was de eerste op het Europese 
vasteland. Na de Eerste Wereldoorlog wordt hij in 1931-1933 heropgebouwd 
als een betonnen constructie, het blijft de enige Pier aan de Vlaamse kust. 
Samen met het “Palais du Comte Jean” (onze buur!) en het zwaar ver-
bouwde Casino vormt de Pier de grootschaligste en één van de origineel-
ste uitingen van de art-decostijl te Blankenberge. 
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/45057)

Het is er heerlijk wandelen langs de promenade en op de fantastisch lange 
zitbank kan je genieten van het uitzicht. Je wandelt rond het gebouw en 
slaat er een praatje met de vissers, of je bezoekt de brasserie waar je om-
geven door de noordzee proeft van een frisse pint of verse bouillabaisse... 
Ook de Finley’s Rooftop Bar is de moeite waard.
 
- Het Huisje van Majutte.  Breydelstraat 10 B 
Dit is de oudste visserswoning van de kust en dateert van 1272.
Het is een heerlijk praatcafé, museum, koffiehuis, tentoonstellingsruimte… 
Aanrader!
 
- Zeebos.  (Ingang op 1.8 km van appartement; Langs de Kustlaan) 
Tussen Blankenberge en Zeebrugge, net achter de kustlijn, ligt het provin-
ciedomein Zeebos, een aangelegd natuurgebied van 41 ha.  
Een deel van het bos is als speelbos ingericht met aansluitend recreatie-
weiden en een avontuurlijk speelterrein.  
 
- SEA LIFE 
Meer dan 50 aquaria tonen de boeiende onderwater(dieren)wereld en er is 
heel fijne buitenspeeltuin.

ÂNDERS BELEVEN





- BELLE EPOQUE-WIJK. 
Super mooie woningen, gratis begeleide wandelingen, een expo, bezoe-
kerscentrum,…
https://www.belleepoquecentrum.be/ 
 
- STAKETSEL & JACHTHAVEN. 
Uitwaaien onder het wandelen, veerbootje naar de overkant van de haven, 
fijn visrestaurant op het staketsel of in het befaamde restaurant ‘ De 
Oesterput’.
Kindjes kunnen vanop het staketsel ook een visje vangen met kruisnetten.

- SERPENTARIUM.  (Zeedijk 146) 
Op 8 minuutjes wandelen ligt het Serpentarium, een indoor reptielendie-
rentuin – onderdeel van ZOO Antwerpen. 
 
- DE LUSTIGE VELODROOM. 
Houten piste op het strand met allerlei gekke fietsen. De Velodroom wordt 
al 3 generaties lang (sinds 1933) uitgebaat. 
 
- FARYS NOORDZEEBAD. 
Een zwembad met verwarmd, gefilterd, zuiver zeewater. 
Heel gezond en zalig zwemmen! 
 
- AUTODROOM. 
Met de go-carts onder de Pier door rijden, rechtover het appartementje 
dus! 
 
- DE UITKERKSE POLDER. 
Dit erfgoedlandschap van 1400 ha is gelegen tussen Blankenberge, Wen-
duine en Zuienkerke.
Het is het grootste aaneengesloten weidevogelgebied van Vlaanderen. 
Vanuit de vogelkijkhutten of vanop de uitkijktoren bekijk je rustig de 
vogels. De Uitkerkse Polder heeft een heel mooi bezoekerscentrum waar 
je gezellig kan picknicken. Voor kinderen valt er veel te ontdekken en het 
gebied is gemakkelijk toegankelijk voor kinderwagens.





- NATUURGEBIED DE FONTEINTJES.  - Op 200 m wandelen (aan de J. Gadey-
nehelling).
De Fonteintjes zijn een langgerekt duinengebied met 4 unieke zoetwa-
ter(!)vijvers waarvan één is ingericht als visvijver. Het gebied ligt tussen 
Blankenberge en Zeebrugge enerzijds en de zee en de Kustlaan ander-
zijds.

- BOWLEN - MINIGOLF. 
Bowl - Inn | Sportland | Goolfy (indoor black-light minigolf)

- LEOPOLDPARK. 
Kidkarting, minigolf, tennis, kidplay,… 
 
- WEKELIJKSE MARKT. 
Op maandag en vrijdag. 
 
- STRAND & O’NEILL BEACH CLUB. (tussen de Pier en het Zeebruggestrand) 
Wij vinden het strand rechts van de Pier het leukste; de Beach club golf-, 
kite- en windsurft er. In de zomer is het een rustig stuk strand waar dan 
wij het liefste verblijven. 
 
- HET ZUIVELMUSEUM. - Brugse Steenweg 68 
Op afspraak. Fijn museum voor de liefhebber. 
 
- WAVEFUN.  - boottocht, jetscooter, bananafun, kickbike… 
- WATER-TAXI.  - voor boeiende zeetochten. 
- SPORT VLAANDEREN.  - Kon. boudewijnlaan 15bis - Sport en welness. 
- KUSTOASE.  - Albert Schweitzerlaan 5 - Welness. 
- CASINO. 
- EXPORUIMTE DE MERIDIAAN. (achter casino) 
- ENGIES PARKIES. - gratis concerten in openlucht in de zomermaanden! 
- ..........  
 
Check vooral het infocentrum van de Toeristische Dienst voor alle evene-
menten!                                             https://www.visit-blankenberge.be/





- Belgium Pier Blankenberge. 
Fantastisch uitzicht op een unieke locatie. De lunch is er lekker en prijs/
kwaliteit is heel goed!
- La Tempête   - aan de overkant van de A. Ruzettelaan. (buren boven!) ;) 
Het restaurantje lijkt heel oud, maar het is er héél lekker!
- Het Koetshuis  - Molenstraat 19 
heeft een heel mooie karakteristieke binnentuin; heel fijn zitten voor ijs, 
koffie, gebak, slaatjes,....
- Carello -  Leopoldstraat 38 
heel lekker Mexicaans eten en gezellig.
- Oosterstaktsel 
Bekend om z’n verse vissoep. Ook koffietjes en wijntjes... :) 
- Da Giovanni  - Vissersstraat 59 
Italiaans. Heel lekker en authentiek. Onze kindjes vinden het daar heel 
goed! De italiaanse (soms chaotische) bediening nemen wij er graag bij. :) 
- Griffioen - Kerkstraat 163 
Lekker en bekend visrestaurant. Arty uitbater. Kwartiertje wandelen. 
- De Oesterput  - Aan de overkant van de vaargeul. 
Heel gekend om zijn fruits de mer. Je eet er in een hangaar naast de oes-
ters en kreeften. 
- Bistro ZeeZee  - Ook aan de overkant van de vaargeul. 
- De Sleutel/ La clef  - Dijk Blankenberge 
- La Cuisine - Dijk Blankenberge 
- ‘t Sand  - Bakkerstraat 39. Lekker en gezellig. 
 
Verder; Botanga, De Boeie, Ten Doele, Seasons, Oberbayern, Picardie, Cabo, 
Venitien, La Hacienda, Le Grand Café, Philippe Nuyens (sterrenrestaurant)...  
 
KOFFIEBARS; 
- Koffiebar De Kolonel  - Limburg Stirumstraat 10 
- Koffiebar Sunrise Shed - Van Maerlantstraat 73 
- Café Fleur - Vissersstraat 2

ÂNDERS (GENI)ETEN





- SHOPPEN  
KLEDIJ & SCHOENEN 
Dé winkelstraat van Blankenberge is de Kerkstraat.  
Streza is er een fijne schoenenplek (2 winkels), The Breeze (Only, Vero 
Moda, Jack & Jones) 
Lola & Liza, JBC, Hünkemöller, Bel & Bo, Veritas, ... 
Bakkersstraat; Black Jack skateshop (schoenen) 
 
INTERIEUR & GESCHENK 
Kerkstraat: Escape is een hele mooie interieur- en mooiespulletjeszaak 
Verder; Rituals, Hema, Bart Smit, Ici Paris XL, Standaard Boekhandel, ...
De Bakkerstraat heeft een heel leuke skatewinkel (Black Jack) en enkele 
mooie interieurzaakjes 
Kunstconept - Notebaertstraat 6 
 
VOEDING 
KRUIDENIER - SUPERMARKT 
Versmarkt Fruitpaleis - Verweehelling 3 (om de hoek) 
 
BAKKER 
Versmarkt Fruitpaleis - Verweehelling 3 (om de hoek) 
 
SLAGER 
Versmarkt Fruitpaleis - Verweehelling 3 (om de hoek)  
Ignace Callant - Bakkersstraat 20 
 
VISBOER
Azuur - De Smet De Nayerlaan 55 
Vishandel Pol - Malecotstraat 3
 
 

ÂNDERS KIJKEN





PRIJSLIJST 2020

LAAGSEIZOEN 
 
Midweek (maandagnamiddag 15u. tot vrijdagochtend 10u.) - 280 euro 
Weekend (vrijdagnamiddag 15u. tot maandagochtend 10u.) - 280 euro 
1 week - 400 euro  
2 weken - 680 euro 
4 weken - 950 euro 

PRIJZENTABEL 
 
HOOGSEIZOEN JULI & AUGUSTUS 
KROKUS- EN PAASVAKANTIE 
HERFST- EN KERSTVAKANTIE 
 
Midweek (maandagnamiddag 15u. tot vrijdagochtend 10u.) - 350 euro 
Weekend (vrijdagnamiddag 15u. tot maandagochtend 10u.) - 350 euro 
1 week - 650 euro  
2 weken - 1100 euro 
4 weken - 2000 euro

ÂNDERS LEVEN





Inbegrepen zijn;
water - elektriciteit - gas
internet 
vers bedlinnen 
eindschoonmaak 
 
Dient u zelf nog mee te brengen;
keuken- en badhanddoeken 
uw goed humeur en veel goesting. :) 

RESERVATIE 
is mogelijk via mail op 
sylvie@anders-design.be

De beschikbaarheid kan je nakijken op de kalender op 

www.anders-design.be/slapen 
 
Uw verblijf is geboekt na betaling van het saldo  
op rekeningnummer BE93 7370 1577 4667  
en de daarop volgende bevestigingsmail. 
 
Wij kijken uit naar uw komst! 
 

ÂNDERS SLAPEN





ÂNDERS SPELEN
 
Bent u tevreden? Vertel het voort! 
 
Heeft u opmerkingen?  
Dan horen wij het heel graag als eerste, zodat wij kunnen helpen waar 
mogelijk.  
Wij streven ernaar u onspannen, uitgerust, opgeladen en vooral blij 
terug te zien. 



VRAGEN?

Bel ons! 
 
Sylvie  0479 997 469
Nico  0498 945 819


