Bovenmaatweg 281, Huizen

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.250 --Duur overeenkomst--

Uitvoering

Gemeubileerd

Aangeboden sinds

05-12-2018

Duur overeenkomst

--Duur overeenkomst--

Waarborgsom

maanden / € 0

Totale servicekosten

€ 0 per maand

Indeling
Aantal kamers

2 kamers (1 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Ligging
Ligging

in woonwijk, vrij uitzicht

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Bovenwoning

Woontype 3

Galerijflat

Bouwjaar

1970

Raamwerk

hardhout, kunststof

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

50m2

Inhoud

150m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

combiketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies

Omschrijving
Te huur:
Goed gelegen, en volledig gestoffeerd en ingericht appartement in Huizen (NH), met de auto ca. 40 min. van Amsterdam. Openbaar
vervoer, winkelcentrum, scholen op loopafstand
Indeling:
Entree, hal, slaapkamer, badkamer, woonkamer met open keuken en een balkon op het zuiden.
Algemeen:
Het betreft een totaal gerenoveerd appartement, alles is nieuw: keuken, badkamer, PVC vloer, elektra, waterleiding en verwarming,
stuc en schilderwerk!
Dit appartement is tevens helemaal ingericht, nieuw bed, gordijnen, complete keukeninrichting, wasmachine, droger en televisie.
Het appartement beschikt over een berging van ca. 4m2 op de begane grond, en parkeren is gratis!
Huurprijs:
€ 1250,-- p/m All-Inn, minimale huurperiode 3 maanden. Waarborgsom in overleg.
De huurprijs is All-Inn, inclusief service kosten, afvoer huisvuil, elektra, gas en water verbruik, gemeentelijke belastingen, TV en
internet!
Interesse? bel Maarten Litjens op 06 135 12570 of mail : nosweatmaintenance@gmail.com
For rent:
Well located, completely decorated and furnished appartment in Huizen, aprox. 30 min. by car to Amsterdam. Public transport,
schools, shopping centre, on walking distance.
Entrance, hallway, bedroom, bathroom, living with open kitchen and a balcony facing south !
General: This appartment has been totally renovated, everything is new:
Kitchen, bathroom (equiped with washing and drying machines) pvc floor, new double bed,spacious wardrobe, smart television, new
plumbing and elec.wiring, as well as heating, painting, curtains etc. Also the kithen is fully equiped with coffee machine, water boiler,
plates, cutlery, pots, pans etc.
Down in the basement there is a storage space of approx. 4 m2. Parking is free!
Rent is 1250,-- per month, the rent is inclusive everything; electricity, gas, water, garbage disposal, TV and internet,allservice costs
and local taxes. Minimal rental period 3 months.
Want to know more? Please call Maarten Litjens + 31 (0) 6 135 125 70 or EMAIL: nosweatmaintenance@gmail.com

