P indoor garage KNSM-laan, Amsterdam

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 150 --Duur overeenkomst--

Uitvoering

Kaal

Aangeboden sinds

05-02-2019

Duur overeenkomst

--Duur overeenkomst--

Waarborgsom

2 maanden / € 300

Totale servicekosten

€ 0 per maand

Indeling
Aantal kamers

0 kamers (0 slaapkamers)

Aantal badkamers

0

Aantal WC's

0

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

0

Ligging
Ligging

Bouw
Woontype 1

parking

Woontype 2

Parkeerplaats

Woontype 3

Inpandig

Bouwjaar

1993

Raamwerk

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

0m2

Inhoud

0m3

Energie
Verwarming
Type warm water
Beglazing
Type isolatie

geen isolatie

Impressies

Omschrijving
Overdekte privé parkeergelegenheid beschikbaar voor verhuur.
LIGGING.
Deze parkeerplaats is gelegen in de ruime en afgesloten parkeergarage van complex Pericles in het oostelijk deel van Amsterdam
Centrum. De garage is goed verlicht, alleen toegankelijk voor huurders en afgesloten van de straat.
BEREIKBAARHEID.
De parkeergelegenheid ligt uitermate gunstig ten opzichte van de uitvalswegen (zowel via IJ-tunnel en Piet Heintunnel) en het
Amsterdam Centraal Station. Ideaal gelegen ten opzichte van diverse uitvalswegen van en naar het centrum van Amsterdam en de open afritten S114, S113 en S116 van de A10 (ring Amsterdam).
Uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer: bus 64 stopt voor de deur en tram 7 ligt op 300 meter afstand.
BIJZONDERHEDEN.
• Ook geschikt als stalling voor een old timer;
• Inpandige garage;
• Alleen toegankelijk voor huurders;
• Afgesloten van de straat;
• Goed verlicht;
• Doorrijhoogte 2,10 m
• De huurkosten bedragen € 150 per maand (exclusief 21% BTW voor externe huurders);
• Geen servicekosten;
• De waarborgsom bedraagt eenmalig twee maanden huur plus € 75,- voor de zender op de poort die toegang geeft tot de
parkeergarage;
• De minimale looptijd van een huurcontract is een (1) jaar;
• Er geldt een (1) maand opzegtermijn;
• Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ-model, juli 2003).
• Beschikbaar in overleg.

Bij interesse kunt u contact met ons opnemen.

Covered private parking available for rent.
LOCATION.
This parking space is located in the spacious and closed parking garage of the Pericles complex in the eastern part of Amsterdam
Center. The garage is well lit, only accessible to tenants and closed off from the street.

ACCESSIBILITY.
The parking is extremely favorable compared to the roads (both via IJ tunnel and Piet Hein tunnel) and Amsterdam Central Station.
Ideally located in relation to various roads to and from the center of Amsterdam and the entrances and exits S114, S113 and S116 of
the A10 (Amsterdam ring road).Excellent accessibility by public transport: bus 64 stops in front of the door and tram 7 is 300 meters
away.
PARTICULARITIES.
• Also suitable as storage for an old timer;
• Indoor garage;
• Only accessible to tenants;
• Closed from the street;
• Well lit;
• Clearance height 2.10 m
• The rental costs amount to € 150 per month (excluding 21% VAT for external tenants);
• No service costs;
• The deposit is a one-time two-month rent plus € 75 for the transmitter on the gate that gives access to the parking garage;
• The minimum duration of a lease is one (1) year;
• There is a (1) month cancellation period;
• Rental agreement based on the standard model of the Real Estate Council (ROZ model, July 2003).
• Available in consultation.

If interested, you can contact us.

