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Recent volledig gerenoveerde appartementen op slechts 250 meter van de duinen en strand!!

De appartementen zijn luxe en stijlvol ingericht en natuurlijk van alle gemakken voorzien. 

Ze beschikken over een luxe ingerichte woonkamer met zit- en eethoek (inclusief slaapbank), 

flatscreen tv, open keuken en openslaande deuren naar het privé terras met lounge set. 

De slaapkamers zijn voorzien van een tweepersoons boxspring bed, toilettafel en opbergruimte. 

Bijzonderheden; Parkeerplaats bij de appartementen.

Mede door de uitstekende ligging is het appartement ook voor langere tijd te huur. 

Wij heten u van harte welkom. 

Arend-Jan en Marlies van der Vlugt
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Indeling; luxe ingerichte woonkamer met zit- en eethoek (incl. slaapbank),
flatscreen tv, openslaande deuren naar het privé terras met lounge set.
Open keuken voorzien van apparatuur met combimagnetron, vaatwasser 
etc. De badkamer is voorzien van wastafel, douche en toilet. Op de 1e etage
bevindt zich de slaapkamer welke voorzien is van een tweepersoons 
boxspringbed, toilet en wastafel.
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slaapkamer

douche
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Indeling; luxe ingerichte woonkamer met zit- en eethoek (incl slaapbank),
flatscreen tv, openslaande deuren naar het privé terras met lounge set.
Toilet en open keuken voorzien van apparatuur met combimagnetron, 
vaatwasser etc.
De luxe stortdouche bevindt zich naast het appartement en op de 1e etage
bevindt zich de slaapkamer welke voorzien is van een tweepersoons 
boxspringbed en wastafel.

douche





A
PP

A
R

TE
M

EN
T 

 
 

 
              

    

BEGANE GROND VERDIEPING

entree

slaapkamer

woonkamer

terras

douche

toilet

Indeling; luxe ingerichte woonkamer met zit- en eethoek 
(incl.  slaapbank), flatscreen tv, openslaande deuren naar het 
privé terras met lounge set. Toilet en open keuken voorzien 
van apparatuur met combimagnetron etc.  De luxe 
stortdouche bevind zich naast het appartement en op de 
1e etage bevindt zich de slaapkamer welke voorzien is van een 
tweepersoons boxspringbed en wastafel.

douche
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Indeling; Op de begane grond bevindt zich de 
ehal en een toilet en op de 1  etage de kamer.  

Deze slaapkamer is luxe en stijlvol ingericht en 

voorzien van een  tweepersoons boxspring bed, 

zitgelegenheid, toilettafel en flatscreen tv. 

entree
toilet
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FAMILIE-APPARTEMENT

FAMILIE-APPARTEMENT

APPARTEMENT

KAMER-APPARTEMENT

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING







BUNKERROUTE

SUBTROPISCHE ZWEMBADEN (IN STELLENDAM EN OUDDORP)

RTM MUSEUM

NATUURGEBIEDEN

NOORDZEESTRANDEN

KUNST EN CULTUUR

DE GREVELINGEN

OUDE STAD GOEDEREEDE

FIETS- EN WANDELROUTES

STRANDPAVILJOENS EN RESTAURANTS

WIND- EN KITESURF

BELEVING IN DE OMGEVING:

GOLFBAAN



Vrijheidsweg 2

3253 LS Ouddorp

+31(0)187 68 12 68

www.campingdevrijheid.nl


