
Helårsboliger uden 
bopælspligt Anvendes pt. som 

feriebolig

Tranum Klit
9460 Brovst

Rækkehuse

www.tranumklit.dk



Priser fra 595.000 63-68 m²

Fællesudgift 

kr. 20.000 årligt

DKK

Helårsboliger uden bopælspligt

Anvendes som ferieboliger

Mulighed for feriebolig uden egen udvendig vedligeholdelse

Mellem 4 og 6 sovepladser

Beliggende midt i smuk natur

Adgang til indendørs og udendørs swimmingpool, samt fælleshus

Normal årlig lejeindtægt på 20-40.000 pr. bolig

Kontantpris Areal

Rækkehuse i 1. klitrække ved Vesterhavet
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Ferieboliger med minimal vedligeholdelsesforpligtigelser

Tranum Klit er en klynge rækkehuse/ferieboliger i det naturrige område ved Tranum Strand i Nordjylland. Her er man placeret smuk i 1. klitrække med  
Vesterhavets fantastisk sandstrand blot 50 meter fra boligerne. 

Området byder på skønne og unikke vandreture, gode mountainbike ruter og I bil er man ikke langt fra hverken Fårup Sommerland, Jammerbugt 
Golfklub, Svinkløv Badehotel såvel som Blokhus. 

Bebyggelsen byder på masser af faciliteter for alle, både yngre og ældre. Her er indendørs og udendørs saltvands swimmingpools, Sauna og hertil 
knyttede omklædningsfaciliteter. Derudover byder bebyggelsen på fælleshus med bordtennisbord, såvel som mulighed for et spil billiard. Derudover 
har alle boliger wifi, såvel som adskillige tv-kanaler via satellit. Alle disse faciliteter drives professionelt og udgiften hertil afholdes via fællesudgiften. 
Det betyder at man som ejer blot skal vedligeholde indvendig, og at udlejningen kan foretages uproblematisk for ejeren. 

Så er man til afslapning i skøn natur omkring 1. klitrække, eller mere til leg og hygge i byggeriets Swimmingpools, så er Tranum Klit en bebyggelse som 
vil kunne tiltale mange. 

 

Om Tranum Klit
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Boliger er indrettet varieret, men overordnet set med en rød tråd i forhold til den oprindelige indretning. Her er badeværelse og toilet i 
stueplan, såvel som et soveværelse ved husenes entré. Derudover godt køkken monteret med elkomfur/ovn/opvaskemaskine, køleskab 
med frostboks, emhætte, kaffemaskine samt elkedel og komplet service.
I forbindelse med køkkenet er en velindrettet stue med store vinduespartier ud mod fællesarealerne, udgang til terrasse med plads til 
grill og havemøbler, samt trappe til husets 1. sal. 

1. Salen er afhængig af nuværende ejers valg, indrettet med 1 eller 2 soveværelser, og derfor en kombination af sengemuligheder, 
varierende fra 4 til 6 sengepladser. Til alle feriehusene hører egen terrasse med havemøbler og gode læ muligheder. 

Flere boliger er renoveret med bl.a. varmepumpe, omindretning af stue såvel som soveværelse i stueplan. 
Kontakt mægler for nærmere information omkring de enkelte boliger. 

 

Om boligerne
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Type A

Stueplan: 1. sal

Omfatter følgende boliger: 102, 105, 112, 117, 141, 147, 148.

Der forekommer små forskelle fra bolig til bolig, i forhold til plantegningerne. Alle planer er vejledende uden ansvar og der tages forbehold for fejl og ændringer i boligen.

Plantegninger
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Type B

Stueplan: 1. sal

Omfatter følgende boliger: 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 
143, 144, 145, 146, 149, 150.

Der forekommer små forskelle fra bolig til bolig, i forhold til plantegningerne. Alle planer er vejledende uden ansvar og der tages forbehold for fejl og ændringer i boligen.

Plantegninger
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Det bliver med tiden mere og mere moderne at holde ferie ved Vesterhavet i Nordjylland, uanset om folk 
søger mod de traditionelle feriebyer, kold Hawaii, Skagen eller andre steder og dette er med god grund! 

Nordjylland er et utrolig smukt og rigt ferieområde der har så meget smuk natur og spændende kultur 
at byde på. Om man er til storbyferie, til landet, havet eller små fortryllende øer og landsbyer så kan man 
finde det i smukke Nordjylland. 

En af Nordjyllands perler ligger ved Tranum Klit, her ligger naturen uberørt hen, og både voksne og børn 
kan med garanti få noget ud af at holde fri og ferie her.
Naturens legeplads ved Vesterhavet.

Midt i smørhullet ligger Tranum Klit Feriecenter. Ikke mindst er omgivelserne helt fantastiske, boligerne 
er lækre og generelt set moderne, familievenlige og super hyggelige med gode faciliteter og kort afstand 
til stranden. Der er alle de faciliteter som man har behov for, lige fra 2 swimmingpools, til naturs egen 
legeplads lige uden for døren med masse af vandre- og cykelture, mountainbike trails og kilometervis af 
sandstrand, til Fårup Sommerland, golfklubber mv. 

Træk stikket ud, pak bilen og ta hjem til jeres feriebolig i Tranum Klit Feriecenter. Så får du det bedste af det 
bedste af Danmark. Og du får en feriebolig til en overskuelige pris, uden større behov for vedligeholdelse, 
græsslåning og samtidig i en bebyggelse, hvor jeres kommende feriebolig lejere får alle de faciliteter de 
kunne ønske sig. 

Ferie i Nordjylland, få det bedste af det bedste

Beliggenhed
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5  k m
Lystfiskeri i saltvand 

0  k m
Parkering

4  k m
Tennisbane

1 5  k m
Lystfiskeri i ferskvand 

3 4  k m
Vandski

3 0  k m
Bowling

1 5  k m
Biograf

4  k m
Naturlegeplads

5 0 m
Badestrand 

4  k m
Hundeskov

4  k m
Mountainbike ruter

2  k m
Fodboldgolf

4  k m
Tranum Dagli’ Brugsen

T R A N U M 
K L I T

0  m
Pool
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Dette prospekt er baseret på data fra officielle kilder og informationer modtaget fra opdragsgiver. 
Det er EDC Projekt Poul Erik Bechs opfattelse, at oplysningerne i prospektet er korrekte og fyldestgørende, men EDC Projekt Poul Erik Bech påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.

Ejendomsmægler og valuar, 
MDE

Claus Nygaard  
Jensen

cnj@edc.dk 
+45 61 61 71 29 

Ejendomsmægler og køber-
mægler MDE

Kristian Mortensen

krmo@edc.dk 
+ 45 24 87 99 07

Projektchef 

Tonny Broberg

tobr@edc.dk
+45 23 11 87 57

For yderligere information eller fremvisning 
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Landsdækkende  
projektmægler med  
lokal ekspertise

Som Danmarks største mæglervirksomhed kender vi bredden af opgaver, der følger med,  

når du lejer en bolig. Og det er her, vi gør en forskel. 

 

Vi er 15 medarbejdere, fordelt på 2 projektafdelinger i Århus og København.  

Samtidig samarbejder vi med vores over 60 lokalbutikker i hele landet. Dermed har vi både lokal 

ekspertise og et landsdækkende netværk, som samarbejder om at finde købere og lejere fra hele 

landet. Det betyder, at vi kan hjælpe dig med at finde dit nye lejemål i dit ønskede lokalområde.  

 

Vi støtter dem, der gør en forskel for børn

Det er ikke kun ejendomme, der har en særlig plads i vores hjerter. EDC Poul Erik Bech er primært 

ejet af den almennyttige fond, Poul Erik Bech Fonden, og via overskuddet fra mæglervirksomheden 

støtter Fonden foreninger, hvor frivillige ildsjæle gør en forskel for børn gennem gode oplevelser. 

 

Læs mere på poulerikbechfonden.dk




