Lange Marktstraat 9, Leeuwarden

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 424 bepaalde tijd

Uitvoering

Gemeubileerd

Aangeboden sinds

23-04-2021

Duur overeenkomst

bepaalde tijd

Waarborgsom

maanden / € 626

Totale servicekosten

€ 202 per maand

Indeling
Aantal kamers

1 kamers (0 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Ligging
Ligging

stad, stad centrum, stationslokatie (zakelijk), stadskern (zakelijk), winkelcentrum (zakel

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2
Woontype 3
Bouwjaar

1985

Raamwerk

aluminium

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

20m2

Totale woonoppervlakte

20m2

Inhoud

60m3

Energie
Verwarming

individueel

Type warm water

elektrische boiler huur

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd
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Omschrijving
Markt058: Appartementen voor studenten hartje centrum Leeuwarden. Huurtoeslag mogelijk!
We hebben meerdere appartementen te huur op deze prachtige locatie, hartje centrum van Leeuwarden. Uitsluitend studenten (ROC,
MBO, HBO, WO, PhD Interns uit binnen- en buitenland) komen in aanmerking.
De gemeubileerde en moderne appartementen zijn van alle gemakken voorzien met je eigen badkamer, wc, keuken, bed en een
glasvezel aansluiting. Ook zijn er volop gemeenschappelijke ruimtes. Markt058 ligt op 200 meter vanaf het centraal station en midden
in het stadscentrum en op fietsafstand van het hoger onderwijs. De stadsbussen stoppen letterlijk voor je deur.
Huurtoeslag!
Je kan in aanmerking komen voor huurtoeslag. Of jou nou ouder of jonger bent dan 23 jaar maakt niet uit.
Kale huur (inclusief korting) € 424,00
Totaal voorschot servicekosten en meubilering € 202,79
Borg € 626,79
Mogelijke huurtoeslag € 204,00
Maandelijkse kosten €422,79 (€ 424,00 + € 202,79 - € 204,00)
Bij het voorschot voor de servicekosten zit het volgende allemaal inbegrepen; supersnel internet, stoffering en meubilering, water,
elektra en verwarming, huismeesterdiensten, beveiliging en de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes. Je kan een
bezichtiging inplannen op de website van Markt058
Woningdetails appartement:
- eigen keuken met combi-magnetron en elektrische kookplaat (2 pits) en afzuigkap,
- eigen badkamer met toilet en douche,
- eigen glasvezel internetaansluiting en WiFi in het gehele gebouw,
Wat je verder moet weten:
- in de centrale hal zijn diverse zitjes en gezellige chill-plekken waar je o.a. ook kan tafeltennissen, darten en tafelvoetballen.
- er zijn 8 studieruimtes op de 2e verdieping. Deze zijn toegankelijk zodra de coronamaatregelen achter de rug zijn.
- via de centrale hal loop je zo naar je postbus of het restaurant Doughpamine voor een lekkere pizza, lasagna of drankje.
- wasmachines en drogers in de centrale hal (€ 3,00 per wasbeurt, € 1,50 voor wasdrogen).
- Markt058 heeft 4 panoramaliften.
- je fiets, brommer of scooter parkeer je gratis in de afgesloten fietsenstalling.
- Mocht je een auto hebben, voor € 40,00 per maand huur je een parkeerplaats in de naastgelegen garage.
- Samenwonen is toegestaan maar raden we alleen aan voor één van de grotere appartementen. Je kan je voorkeuren aangeven op het
inschrijfformulier op onze website.
- huisdieren zijn niet toegestaan.

