Aalsterweg 90, Eindhoven

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 883 onbepaalde tijd

Uitvoering

Gestoffeerd

Aangeboden sinds

18-08-2021

Duur overeenkomst

onbepaalde tijd

Waarborgsom

1 maand / € 995

Totale servicekosten

€ 112 per maand

Indeling
Aantal kamers

2 kamers (1 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

2

Ligging
Ligging

stad

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Bovenwoning

Woontype 3

Galerijflat

Bouwjaar

1980

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

55m2

Totale woonoppervlakte

55m2

Inhoud

169m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, gas

Type warm water

CV-ketel, gas

Beglazing

gedeeltelijk dubbel

Type isolatie

dakisolatie, muurisolatie

Impressies 1/2

Impressies 2/2

Plattegrond

Omschrijving
(English version below)
Fraaie 2-kamer appartement op Aalsterweg, 55m2 met grote berging (10m2). Gelegen in een goed onderhouden, kleinschalig
complex met lift. Velerlei voorzieningen op korte afstand, gelegen binnen de ring en op loopafstand van diverse parken en het
stadscentrum.
Appartement heft laminaatvloer, intercominstallatie, bergkasten, ruime slaapkamer en mooie keuken. Parkeerplaats mogelijk op de
straat met Gemeente bewijs.
Indeling begane grond:
Centrale entree met bellentableau, intercominstallatie en brievenbus. Afgesloten hal met toegang tot trappenhuis en lift. Afgesloten
binnenterrein waar zich de ruime berging bevindt.
Indeling appartement 3e verdieping:
- Meterkast. Entree. Hal met laminaatvloer en intercom.
- Woon-/ eetkamer met laminaatvloer, ruime bergkast en deur naar de voormalige loggia (de loggia is momenteel geheel gesloten en
voorzien van dicht raam). Open keuken met 4-pits gaskookplaat, heteluchtoven, afzuigkap, koelkast en rvs spoelbak. Verder is deze
moderne keuken nog voorzien van diverse boven- en onderkasten.
- Ruime slaapkamer met laminaatvloer en ingebouwde kastenwand.
- Geheel betegelde badkamer met douche (voorzien van thermostaatkraan), vaste wastafel, kastenwand en aansluiting voor de
wasmachine.
- Ingebouwde kast met vernieuwde c.v. HR-combiketel (2016).
- Gedeeltelijk betegelde toiletruimte met toilet en fonteintje.

Charming 2-room apartment on Aalsterweg, 55m2 with separate storage (10m2). Situated in a well-maintained, small-scale complex
with a lift. All commodities close by in the neighborhood, situated within the 'ring' road and at walking/biking distance from various
parks and the city center.
The apartment is fitted with laminate floor, intercom, storage, and beautiful bedroom and kitchen. Parking possible on the street with
a permit available from the city hall.
Description ground floor:
Entrance door with buzzer board, intercom and mailbox. Hall with stairs and lift. Inside yard (closed by a portal at night) with large
storage space and bike shed.
Description apartment on 3rd floor:
- Door with gas and electricity meters. Entrance and hall with laminate floor and intercom.
- Main living/dining room with laminate floor, storage space and loggia. Open kitchen with gas cooker, convection oven, extraction
hood, fridge, sink and multiple cupboards.

- Comfortable bedroom on the yard side, with laminate floor and built-in closet.
- Tiled bathroom with shower, sink, cabinet and connection for washing machine. Extra space for storage. A small dryer was left by
the previous tenants and can be used if desired.
- Closet with heater.
- Tiled toilet with washbasin.

