Torenstraat 172, Den Haag

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 605 bepaalde tijd

Uitvoering

Gemeubileerd

Aangeboden sinds

07-12-2020

Duur overeenkomst

bepaalde tijd

Waarborgsom

maanden / € 1.250

Totale servicekosten

€ 250 per maand

Indeling
Aantal kamers

2 kamers (1 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

0

Kelder

ja

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Tuin
Oppervlakte

200m2

Breedte

m

Diepte

m

Ligging
Ligging

aan water, residentieel, stad, in centrum

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Gebouw

Woontype 3

Condominium

Bouwjaar

2017

Raamwerk

kunststof, aluminium, draai- kiepramen

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

16m2

Totale woonoppervlakte

16m2

Inhoud

53m3

Energie
Verwarming

individueel, stadsverwarming, elektriciteit

Type warm water

warmtepomp, individueel, collectief

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/5

Impressies 2/5

Impressies 3/5

Impressies 4/5

Impressies 5/5

Omschrijving
Studio in het centrum van Den Haag/ studio apartment in The Hague city center
(English follows Dutch)
Studio’s beschikbaar voor studenten/stagiairs/PhD kandidaten/‘young professionals’ (tot 35 jaar) in een prachtig gerenoveerd
historisch pand gelegen op een centrale locatie in Den Haag!
Iedere studio is volledig gemeubileerd en heeft een eigen keuken met koelkast, vriezer, kookplaat en afzuigkap, en badkamer met
douche, toilet en wasbak. Het biedt dus alle comfort.
Gelegen in een voormalig kantoor gebouw, voldoet het pand aan alle moderne standaarden terwijl de authentieke uitstraling behouden
is gebleven.
De studio’s variëren van 16 tot en met 37 vierkante meter en hebben de volgende eigenschappen:
- Volledig gemeubileerd;
- Privé badkamer en keuken;
- Wi-Fi en kabel internet;
- Fietsenstalling;
- Wasserette met wasmachines en drogers;
- Gemeenschappelijke ruimtes met Wi-Fi;
- Camerabeveiliging;
- Parkeerplaatsen te huur.
De studio’s tussen 28 en 37 vierkante meter hebben twee aparte slaapkamers.
De prijzen zijn als volgt:
- Kale huur ligt tussen €605 en €805 per maand afhankelijk van de grootte van de studio;
- Voorschot servicekosten ligt tussen €250 en €350 afhankelijk van de grootte van de studio;
- Eenmalig borgsom van €1250;
- Eenmalig admin kosten van €50 (o.a. personaliseren van brievenbus).
Voor sommige type studio’s is het mogelijk om in aanmerking te komen voor huurtoeslag tussen €325 en €365 per maand. Bekijk de
website van de Belastingsdienst voor meer informatie.
--(English)

Studio apartments are available in this beautifully renovated historical building, located in the city center of The Hague, for
students/interns/PhD candidates/young professionals (up to 35 years of age)!
The studio apartments are fully furnished with a private kitchen with fridge, freezer and stove, and bathroom with shower, toilet and
sink. It offers you all the comfort you need.
Located in a former office building, this renovated building is up to modern standards while keeping its historic external appearance.
Studios/apartments range from 16 to 37 square meters and have the following configuration:
- Fully furnished;
- Private bathroom and kitchen;
- Wi-Fi and cable Internet;
- Bike shed;
- Laundry machines and dryers available;
- Common rooms with free Wi-Fi;
- Camera security;
- Parking spaces for rent.
Studio apartments between 28 and 37 square meters have two separate bedrooms.
Prices
- Monthly basic rent ranges from € 605 - € 805 per month depending on the size;
- Advance payment service costs range from € 250 - € 350 per month depending on the size;
- One-off deposit of € 1250;
- One-off admin costs € 50 (e.g. personalized mailboxes).
You may qualify for a housing allowance of between €325 and €365 per month for certain types of studio apartments. You can find
out more about this on the website of the Belastingdienst.

