
MOOIE B&B TE KOOP IN EEN

PRACHTIGE OMGEVING 

Zeer gezellige gezinswoning met een prachtige, enorm

sfeervolle B&B van 200m2 met 4 kamers en dit in  Beverst! 

De gezinswoning beschikt over een bewoonbare

oppervlakte van 195m2 en heeft 5 slaapkamers. 

Beide zijn volledig van elkaar gescheiden dus de bewoner

kan er in alle privacy genieten van zijn woning én van het

uitbaten van deze karaktervolle en goed draaiende B&B.

De ligging is ook super! In  Beverst met zijn vele fiets-en

wandelroutes doorheen de vele groene velden en bossen.

Maar ook het centrum van Bilzen, Maastricht, Tongeren,

Genk en Hasselt bevinden zich op enkele kilometers rijden

of fietsen, ontspanning en natuur verzekerd!

Regio Bilzen, België 

WONEN WERKEN BUITENLAND

TE KOOP 
Woonhuis met B&B  Te Koop, regio Bilzen, België,  vlakbij Maastricht NL

VRAAGPRIJS

499.500  EURO

Presentatie gemaakt door vaondersteuning.online

https://wonenwerkenbuitenland.com/2022/09/24/bed-and-breakfast-en-2-vakantiehuisjes-te-koop-vlakbij-de-stad-valencia-spanje/
https://www.wonenwerkenbuitenland.com/
https://vaondersteuning.online/


Verder kan de overnemer genieten van een goed gevulde agenda van deze huiselijke en

warme B&B! 

Ook beschikt de B&B over een privé parking én een geweldig terras helemaal op het

zuiden en omgeven van het groen! Daarnaast heeft het een uitstekende beoordeling op

booking.com met een topscore van 9,5! 

Het volledige fonds kost € 19.500 -; zijnde de volledige inboedel voor het verder uitbaten

van de B&B, van meubels binnen en buiten, tot bestel en lakens, de vernieuwde website en

cliënteel. 

INDELING  WONING

GELIJKVLOERS

Inkomhal met rechts de living en links de open volledig geïnstalleerde keuen, aansluitend

is er een ruime berging/wasplaats/bijkeuken.

Via de keuken komen we in de hal met de trap naar het verdieping 1 en de badkamer.

VERDIEPING 1

Lichte, ruime nachthal met 4 slaapkamers waarvan 1 slaapkamer met een eigen badkamer.

VERDIEPING 2

Gezellige slaapkamer onder het dak waar de prachtige authentieke balken behouden zijn.

INDELING B&B

GELIJKVLOERS

Ontvangstbalie met daarachter de keuken, enorm gezellige eethoek met de prachtige trap

naar de  boven verdieping.

Gelijkvloers zijn er ook 2 kamers.

VERDIEPING 1

2 kamers en een bergplaats.

Bent u op zoek naar die éne unieke, volledig instapklare woning met een enorm sfeervolle

en goed draaiende B&B neem dan contact op met de uitbater van deze B&B;

Simone Streuper Tel; +32 (0) 467031195 of op Kerkevelde@skynet.be

Of met de Makelaar;

Jemar.be

Tel; +32 (0) 484036795

. 

http://jemar.be/


DE PRIVEWONING



DE B&B GEDEELTE






