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Na 40 jaar neemt de jonge generatie de fakkel van het familiaal kantoor 

over met een enthousiast team!

Onze gezamenlijke ervaring in vastgoedbemiddeling en expertise staat 

volledig te uwer beschikking. Een frisse wind op stevige fundamenten 

verwelkomt U in ons nieuw kantoor met een nieuwe look.

We begeleiden u graag bij de realisatie van Uw immo ambities in 

Knokke.

Après 40 ans, la jeune génération reprend notre agence familiale avec 

une équipe enthousiaste !

Notre expérience collectif dans le domaine de l’immobilier est 

entièrement à votre disposition. Gorgée d’enthousiasme et basée sur de 

solides fondations nous vous accueillons dans nos nouveaux bureaux. 

Nous vous accompagnons avec plaisir à réaliser vos ambitions 

immobiliers à Knokke.
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In 1985 neemt een jong en gedreven stel, Baudouin en Bénédicte Swolfs, het vastgoedkantoor Immobilière 

Woestyn op de Canadasquare over. De kinderen Swolfs leven van jongs af aan in de vastgoedwereld 

mee, hetgeen resulteert in het vervoegen van het team door dochter Camille in 2008 en zoon Loic in 2019. 

De verjongingskuur wordt begin 2021 helemaal realiteit, de kinderen nemen het roer over en er worden 

spannende nieuwe projecten uitgewerkt.

New name - new look

Vastgoed Knokke - Zeedijk 513

New name - new look

Vastgoed Knokke - Zeedijk 513



Met een nieuwe naam en een 

gloednieuw kantoor in de mooie 

residentie Albert willen wij 

onze klanten een moderne en 

bijzondere belevenis bieden in de 

sterk evoluerende wereld van het 

vastgoed. Ons jong en energiek 

team ontvangt u graag in deze 

frisse sfeervolle ruimtes.

Het alom bekende familiale 

karakter van ons kantoor 

blijft u herkennen in onze 

aanpak en de aangename 

sfeer die heerst in ons 

bedrijf. Ook Baudouin en 

Bénédicte die ons met 

hun ervaring en goed raad 

blijven ondersteunen zal 

u nu en dan nog kunnen 

ontmoeten.

New name - new look

Vastgoed Knokke - Zeedijk 513
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Knokke
Starts 
here

Verkoop
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Prachtige & lichtrijke leefruimte met open keuken, inkomhal met gastentoilet en vestiaire, 
bijkeuken en inpandige garage.
Op de verdieping 4 slaapkamers waarvan 2 met ensuite badkamer. Extra badkamer en 
aparte wc. 
Op de bovenste verdieping een zeer ruime slaapzolder (5de slaapkamer) geschikt voor 
meerdere slaapplaatsen met badkamer en apart toilet.
  
De woning beschikt over een ruime kelder. Meerdere staanplaatsen achteraan de woning.  
Nieuw EPC in aanvraag.

Prachtig gerenoveerde koppelvilla 
gelegen op de Jozef Nellenslaan

prijs op aanvraag

5 4 275m2 tuin en terras
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We komen binnen via de inkomhal met vestiaire en gastentoilet, die toegang biedt tot de 
compleet uitgeruste open keuken met eetkamer die doorloopt in de lichtrijke leefruimte. 
Het pand beschikt over 4 slaapkamers, een master bedroom met terras en badkamer, een 
slaapkamer met terras en gedeelde badkamer met de overige slaapkamer. In totaal zijn er 
3 wc’s voorzien. Op de zolderverdieping vinden we de 4de kamer, die fungeert als aparte 
entiteit en die multifunctioneel kan dienen. 

Op de -1 is een uiterst ruime garage met elektrische poort en berging waar u veel gerief kan 
opbergen. Bovendien is er een zee aan ruimte om te parkeren voor het gebouw. 

Deze luxueuze afwerking gaat een  
totaalrenovatie ver voorbij

€1.995.000

4 2 128m2 9m2 EPC D 2453874
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Het appartement bevindt zich dichtbij het Albertstrand en het centrum van Knokke. 
 
Indeling: inkomhal, 2 volwaardige slaapkamers met hun eigen badkamer, aparte keuken, 
zonnige leefruimte met toegang tot het ruime terras en tuin. 
 
Privatieve kelder en mogelijkheid tot aankoop van een zeer ruime garagebox op -1 
(+ € 125.000) in de residentie.

Prachtig gelegen tuinappartement in 
villa-residentie met zonnige terrassen

€1.150.000

2 2 85m2 20m2
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Mooi gerenoveerd appartement nabij de Lippenslaan en dichtbij het strand. 
 
Indeling gelijkvloers: ruime woonkamer met een volledig geïnstalleerde, open keuken, 
berging en slaapkamer.
Indeling 1ste verdiep: 3 slaapkamers en 2 badkamers.

Grote zonneterrassen aan beide kanten van het appartement. 

Gerenoveerd duplexappartement vlakbij 
centrum Knokke 

€1.250.000 €795.000

4 2 96m2 40m2 EPC B 2492982
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Volledig gerenoveerd appartement op een centrale ligging en nabij het strand te Duinbergen.

Indeling: inkomhall, living met eethoek en volledig ingerichte open keuken.
2 slaapkamers, badkamer met inloopdouche en dubbele lavabo.

Grote zonneterrassen aan beide kanten van het appartement + privatieve kelder.
 

Prachtige penthouse met grote  
terrassen en verzichten over Knokke

€795.000

2 1 60m2 20m2 EPC D 1768689
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Frontaal zeezicht in een standingvolle residentie “Digue”. 

Indeling: living met eethoek, volledig ingerichte open keuken, berging, 3 slaapkamers en 2 
badkamers .
 
Mogelijkheid tot aankoop van een staanplaats in de residentie met eigen privatieve berging. 
Fietsenstalling op het gelijkvloers. 

Dit appartement is in renovatiefase.

Gerenoveerd appartement met frontaal 
zeezicht

€1.375.000

3 2 84m2 6m² EPC A 2536972
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€395.000

Volledig gerenoveerd appartement gelegen in een charmante villa residentie, op enkele 
stappen van het centrum, zee en het Casino.
 
Indeling : Inkomhal met vestiaire en apart gastentoilet. 
Volledig geïnstalleerde open keuken met eethoek en aansluitende leefruimte. 
3 volwaardige slaapkamers elk met hun eigen bad- of douchekamer.
 
Mogelijkheid aankoop van makkelijk te bereiken garagebox in de residentie.

Prachtig gerenoveerd appartement aan 
het Zegemeer

€1.850.000

3 3 125m2
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Leuk en praktisch ingerichte studio met aparte douchekamer en toilet.
Zeer gemakkelijk toegankelijke garagebox te koop op 50m van de residentie. 
 
Privatieve kelder en fietsenberging in de residentie. 

Studio met zeezicht te Duinbergen

€395.000

0 1 32m2 EPC C 2658668
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€2.195.000

Compleet gerenoveerd appartement nabij het Rubensplein. 
Uitstekende ligging vlak bij leuke restaurants, het strand en de Lippenslaan. 
 
Inkom met gastentoilet, lichtrijke woonkamer met parketvloer uitgevend op het zonnig terras. 
Moderne open keuken voorzien van alle hedendaagse toestellen, ruime bergruimte. 
Achteraan 2 volwaardige slaapkamers waarvan één met badkamer, 3de slaapkamer 
(inpandige) en aparte douchekamer.
 
Kelder en fietsenberging op -1 in de residentie. 

Toprenovatie nabij Rubensplein te Knokke

3 2 82m2 6m² EPC C 2489388

€779.000
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Alleenstaande villa met rondom rond een grote tuin met zwembad en zonnige terrassen. 

Indeling: inkomhall met vestiaire en toilet, directe toegang naar de garage. 
Ruime living met eetkamer en volledig ingerichte open keuken.
In annex aan de living bevindt zich een bureau.
 
Op het verdiep 4 slaapkamers waarvan de masterbedroom met eigen badkamer en toilet.
3 volwaardige slaapkamers waarvan 1 heel ruime, een badkamer met ligbad, douche, 
dubbele lavabo en toilet.

Prachtig gerenoveerde villa op een 
rustige ligging te Knokke

€2.195.000

4 2 398m2 Tuin en terras EPC E 174077 
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Jouw baken van rust. 
In Kalvekeet is de natuur jouw thuis. 

Plan uw afspraak via de QR-Code.

Kalvekeet: een nieuwe kijk op wonen 
in Knokke
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Type 1/5 
PROJECT KALVEKEET
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Type 2/5 
PROJECT KALVEKEET
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Dit magnifiek appartement is top gelegen op de zeedijk van het Albertstrand.

Hij is uitzonderlijk goed doordacht en beschikt over tal van gegeerde elementen: Gashaard; 
overvloedige ingemaakte kasten; terrassen aan beide kanten; open zichten; garage + 
parking op GLVL; fietsenberging; en zoveel meer. 
 
Plannen en volledig dossier beschikbaar op aanvraag.

Uitzonderlijke penthouse op de Zeedijk!

€3.250.000

5 3 203m2 22m2 EPC A 2620826
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Indeling: inkomhall met vestiaire en apart toilet. Ruime woonkamer met eetplaats uitgevend op 
het terras met zijdelings zeezicht. Volledig open, ingerichte keuken. Berging met aansluiting 
voor wasmachine en droogkast. 2 volwaardige slaapkamers, een aparte badkamer met 
douche en dubbele lavabo. 
Privatieve kelder. 
Mogelijkheid tot aankoop van een staanplaats of garagebox. 
 
Voor meer info en presentatie van het project, maak gerust een afspraak via mail naar 
verkoop@sharpandwolf.be.

prachtig nieuwbouwAPPARTEMENT MET 
breed zijdelings ZEEZICHT

€945.000

2 1 72m2 2m2
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€675.000

Gerenoveerd appartement centrum Knokke

Mooi gerenoveerd appartement nabij de Lippenslaan en dichtbij het strand. 
 
Indeling: inkomhal, vestiaire, berging en toilet.
Ruime woonkamer met een volledig geïnstalleerde, open keuken.
Ruime slaapkamer en logeerkamer, aparte douchekamer met dubbele lavabo. 
 

2 1 55m2 EPC B 2584762

€895.000
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Indeling: inkomhall, vestiaire, apart toilet, zeer aangename leefruimte met ingerichte open 
keuken en eethoek uitgevend op het ruim voorterras. 
1 slaapkamer eveneens uitgevend op het voorterras en 1 grote slaapkamer uitgevend op 
achterterras, badkamer met douche en lavabo.

Privatieve kelder in het gebouw.

Het appartement wordt momenteel gerenoveerd.

Gerenoveerd appartement met  
ruime zonneterrassen te Knokke

2 1 60m2 55m2 EPC C 2236703

€895.000
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€1.175.000 €1.350.000

Gerenoveerd luxe appartement met 
prachtig zeezicht

Luxueus gerenoveerd appartement op de zeedijk dichtbij het Rubensplein en het centrum 
van Knokke. 
 
Indeling: Inkomhal met gastentoilet en vestiaire, leefruimte met zeezicht , een open keuken, 
2 slaapkamers die zich achteraan het appartement bevinden met ingemaakte kasten en 
hun eigen badkamer. 
 
Mogelijkheid tot aankoop van autostaanplaats op 80m in residentie La Sirene: €95.000  

2 2 72m2 EPC B 24591996m²
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Frontaal zeezicht in een standingvolle residentie “Alicante”. 

Indeling: inkomhal met WC, living met eethoek, volledig ingerichte open keuken, 2 badkamers 
en 2 slaapkamers waarvan één met toegang tot het terras achteraan. 

Kwalitatieve renovatie. 
 

Luxueus gerenoveerd appartement met 
frontaal zeezicht aan het Albertstrand

€1.350.000

2 2 75m2 EPC C 2593843
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A smile
Starts 
here

Verhuur
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Aangenaam en zonnig gelijkvloers appartement te huur gelegen in het oude Knokke.  
 
Het appartement bestaat uit: inkomhall, afzonderlijk toilet, 2 slaapkamers, badkamer met 
toilet en dubbele wastafel, aansluiting voorzien voor wasmachine, afzonderlijke keuken, 
ruime living dat uitgeeft op het zonnige tuintje en terras. 
 
Garage in het gebouw inbegrepen in de huurprijs, kelder aanwezig. 
 
 

zonnig gelijkvloers appartement 
gelegen te oud Knokke

€1.350

2 1 101m2 tuin en terras EPC C 2546329
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Dit aangenaam gemeubeld appartementje is gelegen aan het Albertstrand, nabij het 
Rubensplein, op de eerste verdieping. 
 
Het bestaat uit: inkom met vestiairekast, living met zijdelings zeezicht. 
In de woonkamer is een ingebouwd stapelbed en divanbed aanwezig. Open ingerichte 
keuken, douchekamer, slaapkamer, en kelder. 

1 slpk-appartement nabij het Rubensplein

€775

1 1 38m2 EPC B 2315551
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Zeer leuk en gezellig appartement met 2 slaapkamers op de zeedijk, naast het casino. 
 
Samengesteld als volgt: inkomhall, living met zeezicht en terras, geïnstalleerde keuken, 2 
slaapkamers waarvan 1 met dubbel bed en 1 met stapelbed, badkamer, afzonderlijk toilet, terras 
achteraan, berging.
 
Parking op het gelijkvloers mogelijk bij te huren aan 200 euro/maand. 
Gratis gebruik van 2 fietsen en fietsenstalling. 
 
Ideaal als tweede verblijf!

Zeer leuk en gezellig appartement op de 
zeedijk naast het casino

€1.400

2 1 67m2 terras EPC A 1866805

€1.750
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Zeer leuk en hedendaags gemeubeld appartement te huur vlakbij te Rubensplein.
Gelegen op een 6e verdieping met zicht op zee.
 
Het appartement beschikt over: inkom, ruime living met zeezicht, half open geïnstalleerde 
keuken met berging (wasmachine en droogkast), afzonderlijk toilet, 3 slaapkamers (allen met 
wastafel), badkamer met bad, dubbele wastafel en toilet, 2 bergingen en terras achteraan. 

2 fietshaken en privatieve kelder. 

€1.750

3 1 101m2 terras EPC B 2155970

Ruim drie slaapkamer appartement met 
zeezicht aan het albertstrand



Holiday
Starts 
here
Met 250 panden in portefeuille en 

meer dan 2500 huurders per seizoen 

staat ons enthousiast verhuur team 

paraat om uw vakantieplannen te 

verzorgen.
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Avec 250 biens en  

portefeuille et au delà des 2500 

locataires par saison, notre chouette 

équipe de location est la pour 

organiser vos projets de vacances.
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CONCIERGE SERVICES KNOKKE
At your service, mits een toegankelijk forfait, voor:

 fl exibele poetshulp met hoge kwaliteitsstandaarden;

 controles in de woning, coördinatie van leveringen   
 en van interventies door vaklui;

 allerlei extra diensten om u het leven in uw tweede   
 verblijf aangenamer te maken. 

 fl exibele poetshulp met hoge kwaliteitsstandaarden;

 controles in de woning, coördinatie van leveringen   

 allerlei extra diensten om u het leven in uw tweede   

alaiseknokke.be  +32 476 33 91 03  zeedijk-albertstrand 513
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CONCIERGE SERVICES KNOKKE

At your service, à un forfait accessible, pour:

 un service de nettoyage fl exible et performant;

 des contrôles de votre maison et la coordination de   
 livraisons et d’interventions de techniciens;

 toutes sortes de services supplémentaires pour vous   
 rendre la vie à Knokke plus agréable. 

alaiseknokke.be  +32 476 33 91 03  zeedijk-albertstrand 513
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Het team

Wieland Raes

Baudouin SwOlfs

Loic SwOlfs

PARTNER & 
VERKOOP

ZAAKVOERDER
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tom ruysschaert

Sofie COppens

Camille SwOlfs

Bénédicte WerbrOuck

VERKOOP

VERHUUR

PARTNER & 
VERHUUR
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