
AGAAT	 KNOKKE





“TIJDLOOS GENIETEN
VAN ZON, ZEE EN

KNOKKE”



INHOUDSOPGAVE

Intro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Tijdloze architectuur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Afwerking luxueus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Ligging in het centrum   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Praktisch over Agaat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

De verschillende appartementen  .  .  .  .  . 19

Wat te doen in knokke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Wonen aan zee  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24



4   l   AGAAT AGAAT   l   5  

DE DYNAMISCHE 
ARCHITECTUUR 

MAAKT VAN 
RESIDENTIE AGAAT 

EEN LUXUEUZE 
BLIKVANGER

Heerlijk wonen aan de Belgische kust dankzij vernieuwende en tijdloze 
architectuur. Residentie Agaat combineert in het centrum van Knokke 

22 luxueuze appartementen en een ideale bereikbaarheid met zonnige 
terrassen en hoogstaande afwerking. Hier geniet je van de zee, het strand 

en al het moois dat Knokke te bieden heeft. 

De troeven 
van residentie 

Agaat

Tijdloze 
architectuur

ondergrondse 
parking

In het centrum 
van Knokke

luxueuze 
appartementen

Tot 125 vierkante 
meter oppervlakte

22
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HEDENDAAGSE 
ARCHITECTUUR  
MET TIJDLOZE 
UITSTRALING

Een dynamische architectuur maakt van residentie Agaat een luxueuze 
blikvanger in Knokke. De levendige gevel is een combinatie van stijlvolle 
materialen en grote glaspartijen in het hart van de meest aantrekkelijke 

badstad aan de Noordzee. 

 SPEL VAN RUIMTE EN RELIËFF
De uitnodigende architectuur van Luc de Beir is een boeiend spel van 

ruimte en niveaus. Het doordachte gebruik van reliëf en de verrassende 
verbinding tussen de appartementen creëren een aantrekkelijk uitstraling 

en toegankelijke atmosfeer. Residentie Agaat valt op dankzij een 
vernieuwende en toch tijdloze kijk op exclusief wonen. 

ZONNIG TERRAS
Zonnige terrassen met een zuidoostelijke of westelijke oriëntatie 

wisselen het strakke lijnenspel af. Met een mooi uitzicht op het gezellige 
Gemeenteplein geniet je van een heerlijk aperitief. De weloverwogen 

invulling van elk terras verzekert maximale privacy.
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“CREËER JE EIGEN THUIS MET EEN 
KEUKEN EN BADKAMER VOLLEDIG 

NAAR EIGEN SMAAK”
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EXCLUSIEVE 
AFWERKING OP 

MAAT

Elk appartement geniet van een luxueuze afwerking met hedendaagse 
technieken, mogelijkheid tot domotica en hoogstaande materialen. 

Stijlvolle interieurelementen en lichte tinten zorgen voor een rustgevend 
decor en uitnodigende setting.

 VRIJHEID IN KEUKEN EN BADKAMER
Ga voor je eigen unieke uitstraling. Voor de afwerking van de keuken 
en de badkamer geniet je van een maximale vrijheid. De inrichting en 
materiaalkeuze bepaal je volledig zelf. Dankzij het inbegrepen budget 

geniet je van ongedwongen privileges en ontstaat een thuis die 
volledig aansluit bij je smaak en stijl.

Luxueuze afwerking

Hoogstaande materialen

Keuken en badkamer 
vrij te kiezen
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GEMEENTEPLEIN 2, 8300 KNOKKE

IN HET HART 
VAN KNOKKE

Residentie Agaat bevindt zich in het centrum van Knokke, vlakbij de 
aantrekkelijke Lippenslaan.  De exclusieve boetieks, de gezellige zeedijk 

en het strand liggen voor het grijpen. Hier proef en geniet je van het 
dynamische leven in een bloeiende badplaats. 

OPVALLEND BEREIKBAAR
Dankzij de directe verbinding met de snelweg is Knokke makkelijk 

bereikbaar. In minder dan 30 minuten bereik je het historisch centrum 
van Brugge. Via de Natiënlaan ben je meteen op weg naar Antwerpen of 

richting het binnenland en de E40

TOT IN DE PANNE
Het Gemeenteplein en residentie Agaat is devient zijn vlakbij het station 

van Knokke. De kusttram passeert op een boogscheut. Zo ligt de hele 
Belgische kust aan je voeten. Van Heist tot De Panne en alles tussenin.

ALLES BINNEN HANDBEREIK
Genieten van een restaurantbezoek, even pauzeren in een tearoom of 
proeven van de zon op een gezellig terras: Knokke ligt aan je voeten. 
Ook voor praktische inkopen zijn er verschillende supermarkten in de 

onmiddellijke omgeving. Net als het postkantoor.
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“GENIETEN VAN EEN 
RESTAURANTBEZOEK, EVEN 

PAUZEREN IN EEN TEAROOM OF 
PROEVEN VAN DE ZON OP EEN 

GEZELLIG TERRAS: KNOKKE LIGT 
AAN JE VOETEN”
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ALLE RUIMTE 
VOOR JEZELF 
EN JE GEZIN

Een appartement op je eigen maat en volgens je eigen ruimte. 
Residentie Agaat telt appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers, 
telkens met 1 of 2 terrassen. De oppervlaktes variëren van 62 en 
125 vierkante meter. Sowieso profiteert elk appartement van een 

handige bergruimte in de kelderverdieping.

ONDERGRONDS PARKEREN
Parkeren doe je eenvoudig in de private ondergrondse parking. 

Er zijn 10 individuele plaatsen en 2 dubbele ondergrondse 
garageboxen. De in- en uitrit van de ondergrondse parking bevindt 

zich in de E. Verheyestraat. De ondergrondse parking is direct 
verbonden met de verschillende inkomhallen voor een snelle 

toegang tot je appartement.

VEILIG FIETSEN STALLEN
Voor je elektrische of gewone fiets is er onder het complex een 

uitgebreide fietsenstalling die handig aansluit bij elk appartement. 

“GENIET VAN EEN GROTE 
BEWEGINGSVRIJHEID DANKZIJ DE 
RUIME ONDERGRONDSE PARKING 

EN BERGING”

Overzicht

Individuele 
bergruimte

Ondergrondse 
fietsenstalling

slaapkamers

Appartementen van 

2 dubbele ondergrondse 
parkeerplaatsen

individuele ondergrondse 
parkeerplaatsen

10

1 tot 3

62 tot 125 m²
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VAN HOOGSTAAND 
APPARTEMENT TOT 
LUXUEUZE DUPLEX

GELIJKVLOERS
Met zicht op het Gemeenteplein 

telt Agaat 4 appartementen op het 
gelijkvloers. Elk appartement telt 

2 slaapkamers. Op één na is elke flat 
voorzien van een terras. Aan de zijde 

van de E. Verheyestraat bevinden 
zich 2 appartementen met terras en 

1 slaapkamer.

• 1 terras
• 1 of 2 slaapkamers

1e VERDIEPING
De eerste verdieping bevat 

6 appartementen. 4 appartementen 
kijken uit op het sfeervolle 

Gemeenteplein. Op één woning 
na geniet elk appartement van 

2 zonnige terrassen. Het een ruimste 
appartement telt 3 slaapkamers..

• 2 terrassen
• 2 of 3 slaapkamers

2e & 3e VERDIEPING
In de 4 appartementen heb je 
ruimte voor 2 slaapkamers en 
2 terrassen. De 2 aanpalende 

uitgebreide duplexappartementen 
zijn uitgerust met 2 badkamers en 

tot 3 slaapkamers. Het terras bevindt 
zich vooraan.

• 1 of 2 terrassen
• 1 of 2 badkamers
• 2 of 3 slaapkamers
• 2 duplexappartementen 

3e & 4e VERDIEPING
De bovenste verdiepingen 

zijn voorbehouden voor 
duplexappartementen. De 
4 woningen tellen telkens 

2 slaapkamers maar zijn verschillend 
ingedeeld met extra terras of 

badkamer.

• 2 slaapkamers
• 1 of 2 terrassen
• 1 of 2 badkamers
• 4 duplexappartementen
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“VAN ACTIEF TOT RELAXED, MET 
Z’N TWEE OF IN GROEP. IN KNOKKE 
VALT ER ALTIJD IETS TE BELEVEN”
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MEER DAN 
ZON, ZEE EN 

STRAND

Van actief tot relaxed, met z’n twee of in groep. In Knokke valt er altijd 
iets te beleven. Waag je kans met roulette in het prachtige Grand Casino 

van Knokke of oefen je swing in de Royal Zoute Golf Club Knokke. 

VOOR JONG EN OUD
Een wandeling langs het strand, een promenade op de dijk of heerlijk 
zonnekloppen in een van de beach bars. De aantrekking van Knokke 

toont zich op heel wat manieren. Ook als je zin hebt in actie. Surfers en 
wakeboarders leven zich uit in Surfers en Lakeside Paradise. Of ga voor 

het moderne zwembad met een indrukwekkend glijbanencomplex, 
het uitgebreide sportcomplex en de vele uitgestippelde wandel- en 

fietsroutes. Mogelijkheden genoeg.  

HET ZWIN: NATUURLIJKE SCHOONHEID
Het Zwin ligt op fietsafstand van residentie Agaat. Neem een kijkje 
in het adembenemende natuurreservaat en ontdek via gezellige 

wandelpaadjes het mooiste stukje natuur van België en Nederland. Het 
indrukwekkende natuurgebied met vernieuwd onthaalcentrum zorgt 
zowel in de zomer als in de winter voor verbijsterende panorama’s en 

prachtige fauna en flora.

In de buurt

Het Zwin

Dijk en strand

Lakeside Paradise

Grand Casino 
Knokke

Wandel- en 
fietspaden

Zwembad 
Duinenwater

Gemeentelijk 
sportcomplex

Royal Zoute Golf Club 
Knokke
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HEERLIJK WONEN AAN ZEE

Van de gezonde zeelucht tot de rustgevende natuuromgeving. De energie van de zee zorgt 
voor een heerlijke gelukzaligheid. Net daarom is en blijft een appartement of een tweede 
verblijf aan de kust erg aantrekkelijk. De golven, het zand en de exclusieve boetieks zorgen 

voor een ongeëvenaarde omgeving.  

“DE ENERGIE VAN DE ZEE 
ZORGT VOOR HEERLIJKE 

GELUKZALIGHEID”
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www.immax.be - info@immax.be

050 62 44 14

Koningslaan 131 - 8300 Knokke
Erkend vastgoedmakelaar BIV 500.306
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