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Na 40 jaar neemt de volgende 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 nouvelle génération reprend notre agence familiale 

avec une équipe enthousiaste !

Notre expérience collective 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 

immobilières 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 goede 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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Villa “Shamrock”, de perfecte woning voor wie op zoek is naar authenticiteit. Deze prachtige, 
vrijstaande villa werd gebouwd in 1910 en bevindt zich in het charmante hart van Duinbergen 
nabij de kerk; de minigolf, en op een steenworp van de Zeedijk. 

Indeling: Een ruime inkomhal met gastentoilet; een gezellige woonkamer met open haard 
en veel natuurlijk licht met indrukwekkende plafondhoogte. De apart ingerichte keuken leidt 
naar het zuidgerichte terras en de tuin. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 ruime 
slaapkamers, een badkamer met bad en aparte douche, evenals een apart toilet. De 
tweede verdieping beschikt over 2 grote slaapkamers en een aangrenzende doucheruimte 
+ bergruimte. De woning is volledig onderkelderd met grote raampartijen en bestaat uit een 
bureau, een ruime garage (25m²), een authentieke wijnkelder en extra opslagruimte. Buiten 
is er parkeergelegenheid voor 2 auto’s.

AUTHENTIEKE VILLA TE KOOP IN PITTORESKE 
DUINBERGEN KNOKKE

PRIJS OP AANVRAAG

5 3 520m2 tuin en terras EPC D 2788343
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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 € 440.000

4 2 96m2 40m2 EPC B 2492982
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Indeling: living met toegang tot het terras, volledig ingerichte open keuken, 2 slaapkamers 
en 1 badkamer. Apart toilet. Privatieve berging en fietsenstalling in de Residentie. 
 

GERENOVEERD APPARTEMENT MET PRACHTIG 
ZICHT OP DE BAAI VAN HEIST

€ 440.000

2 1 61m2 1m2 EPC B 2062472
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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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€815.000

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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Het appartement bestaat uit: aangename living met zonnig terras (zeezicht), eetplaats, open keu-
ken, berging met wasmachine, afzonderlijk toilet, douchekamer met dubbele wastafel, slaapka-
mer 1 met dubbel bed en aanpalende badkamer met wastafel en toilet, slaapkamer 2 met stapel-
bed, slaapkamer 3 met 2 enkele bedden.  

Vanuit het appartement bent u binnen enkele minuten op het strand dichtbij RBSC Zeilclub Duin-
bergen, de winkels en restaurants van Knokke. 

Geniet van het bruisende uitgaansleven of ontspan in de rustige omgeving van het appartement.  

Penthouse appartement met 3 
slaapkamers in Duinbergen

€815.000

3 2 92m2 EPC D 2530550
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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 rondomrond een grote tuin met zwembad en zonnige terrassen. 

Indeling: inkomhal 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. 

Kalvekeet: een nieuwe kijk op wonen 
in Knokke

REEDS 
50 % 

verkocht
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voor meer informatie? 
scan deze code:
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Type 1/5 
PROJECT KALVEKEET
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Type 2/5 
PROJECT KALVEKEET
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Deze unieke koppelvilla is uitzonderlijk goed gelegen aan het Casino op enkele passen van 
het Albertstrand en geniet van een uitzonderlijke afwerkingsgraad. 

Indeling: ruime inkomhal met vestiaire en gastentoilet, aparte keuken met toegang tot 
het terras achteraan en gezellige zonnige tuin. Ruime lichtrijke living met gashaard. Op 
de verdieping 2 slaapkamers waarvan één met terras en genietend van open zicht, ruime 
badkamer. Op de bovenste verdieping een derde ruime lichtrijke slaapkamer met terras en 
ensuite badkamer. Op het gelijkvloers een vierde slaapkamer met douchekamer. Zeer ruime 
garage voor meerdere wagens alsook oprit voor meerder wagens. Kortom een uitzonderlijke 
parel te Knokke.

UNIEKE WONING MET LUXUEUZE AFWERKING 
NABIJ HET STRAND TE KNOKKE

PRIJS OP AANVRAAG

4 3 372m2 EPC B 2672048



29



30

Indeling: inkomhal 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

Prijs op aanvraag
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Geniet van adembenemend zeezicht vanuit het comfort van je eigen appartement dichtbij 
het Rubensplein en het centrum van Knokke.  
Dit prachtige appartement is klaar voor renovatie en wachtend op jouw persoonlijke touch.

PRACHTIG TE RENOVEREN APPARTEMENT OP DE 
ZEEDIJK VLAKBIJ HET RUBENSPLEIN

3 2 130m2 3m2 EPC B 1890496

Prijs op aanvraag
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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: inkomhal, 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

€1.200

2 1 101m2 tuin en terras EPC C 2546329
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Ongemeubeld: Gezellig appartement in hartje Zoute
Heel mooi gelegen 2 slaapkamer appartement in een zijstraat van de zeedijk te Knokke.
Indeling: inkomhall met toilet. Momenteel nog ingericht met een paar kantoormeubelen 
maar perfect in te richten als gezellige living. Volledig ingerichte keuken met berging. 2 
slaapkamers waarvan de master bedroom met aansluitende badkamer. 

Privatieve kelder in de residentie. 

GEZELLIG APPARTEMENT IN HARTJE ZOUTE 

€1.000

2 1 73m2 EPC B 2750469
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Deze rustig gelegen woning met aangename tuin bestaat uit: 
Inkomhal met vestiaire en gastentoilet, ruime living met veel licht en toegang tot het terras en 
de tuin. Aparte keuken met toegang tot garage met aansluiting voor wasmachine en droogkast.
Op het verdiep: 4 slaapkamers met 1 badkamer met ligbad en lavabo en 1 afzonderlijke 
douchekamer met lavabo en toilet. 
Ruime zolder en voldoende parkeerplaats voor de woning. 

De woning werd in oktober 2022 volledig opnieuw geschilderd. 

CHARMANTE WONING IN EEN RUSTIGE 
VILLAWIJK

€1.850

4 2 186m2 tuin en terras EPC C 1271491

€1.750
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Zeer leuk en hedendaags gemeubeld appartement te huur vlakbij het 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 verhuurteam 

paraat om uw vakantieplannen te 

verzorgen.
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Avec 250 biens en  

portefeuille et au delà des 2500 

locataires par saison, notre 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



OUR NEW OFFICE 
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OUR NEW OFFICE 
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NIET GEVONDEN WAT U ZOEKT? 

REGISTREER UW 
ZOEKWENSEN IN 5 KLIKS

06/05 tot 14/05

07/05

Nog tot11/06

15/06 tot 15/09*

21/06 tot 09/07*

24/06 tot 05/11*

Vanaf 26/07

21/07 tot 23/07

22/07 tot 06/08

13/08

19/08*

18/08 tot 19/08

18/08 tot 26/08

16/09 tot 17/09

29/09

05/10 tot 08/10

28/10 tot 29/10

03/11 tot 11/12

01/12 tot 07/01

* = onder voorbehoud

KALENDER KNOkke - Heist
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06/05 tot 14/05

07/05

Nog tot11/06

15/06 tot 15/09*

21/06 tot 09/07*

24/06 tot 05/11*

Vanaf 26/07

21/07 tot 23/07

22/07 tot 06/08

13/08

19/08*

18/08 tot 19/08

18/08 tot 26/08

16/09 tot 17/09

29/09

05/10 tot 08/10

28/10 tot 29/10

03/11 tot 11/12

01/12 tot 07/01

* = onder voorbehoud

ELLE X FASHION WEEK

INTERNATIONAAL 
STRIPFESTIVAL

RANKIN: DAZED DECADES

ART TOUR

GREAT ART FOR GREAT KIDS

KNOKKE HIPPIQUE

CIRQUE DU SOLEIL -KURIOS

KNEISTIVAL

KLASSIEK LEEFT 
MEESTERLIJK

100 JAAR SANDCASTLE

STRANDBLOEMENFESTIVAL

WORLD PADEL TOUR 
SUMMER GALA

INTERNATIONAAL
VUURWERKFESTIVAL

IRONMAN

FLANDERS FINEST

ZOUTE GRAND PRIX

ART WEEKEND

GOESTE

WINTER IN KNOKKE-HEIST

Stijlvolle shoppingweek

Grootste stripfestival van de Benelux

Foto-expositie

Kunstzinnige en culinaire rondrit

Grote meesters voor kleine ontdekkers

Weergaloos paardensportevenement

Circusspektakel van het allerhoogste niveau

Pop- en rockfestival

Klassieke meesters, hemelse muziek

100ste jaarlijkse zandkastelenwedstrijd

Gloednieuw strandbloemenfestival

Luxueus en glamoureus padelweekend

Prestigieus concours

IRONMAN 51.50 en IRONMAN 70.3

Gala van de Vlaamse gastronomie

Het beste classic-car evenement ter wereld

Open galerijdagen

Culinaire belevingsweek

Winterse sferen met schitterende verlichting

KALENDER KNOkke - Heist
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Het team

Wieland Raes

Baudouin SwOlfs

Loic SwOlfs

 VERKOOP

VERKOOP

Bénédicte WerbrOuck
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tom ruysschaert

Sofie COppens

Camille SwOlfs

VERKOOP

VERHUUR

VAKANTIEVERHUUR

MARIE CALLEWAERTVAKANTIEVERHUUR



New name - new look

Vastgoed Knokke - Zeedijk 513

New name - new look

Vastgoed Knokke - Zeedijk 513


