Ramlehweg 17-B, Rotterdam

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.400 bepaalde tijd

Uitvoering

Gemeubileerd

Aangeboden sinds

19-02-2020

Duur overeenkomst

bepaalde tijd

Waarborgsom

1 maand / € 1.400

Totale servicekosten

€ 0 per maand

Indeling
Aantal kamers

4 kamers (1 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

2

Ligging
Ligging

aan rustige weg, stad, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Maisonnette

Woontype 3

Condominium

Bouwjaar

1938

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

90m2

Inhoud

350m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

CV-ketel

Beglazing

gedeeltelijk dubbel

Type isolatie

geen isolatie

Impressies 1/4

Impressies 2/4

Impressies 3/4

Impressies 4/4

Omschrijving
BESCHIKBAAR VANAF 1 MAART 2020
***For English version read below***
Geweldig appartement gelegen in Rotterdam-Kralingen. Dit sfeervolle gemeubileerde kamerappartement is moderne luxe
gecombineerd met authentieke jaren ’30 details, zoals de en-suite deuren en glas-in-lood ramen. Deze maisonnette is gelegen op de
eerste en halve derde verdieping en beschikt over een heerlijk zonnig balkon én een dakterras op het Westen.
Het appartement is gelegen op een uitstekende locatie, vlakbij de Erasmus Universiteit, winkels, gezellige restaurants, OV,
uitvalswegen, het Kralingse Bos en slechts 10 minuten fietsen van het centrum.
Indeling
Begane grond:
Open portiek met trapopgang naar de eerste etage.
Eerste etage:
Entree, hal met bergruimte en welke toegang biedt tot alle vertrekken en de trap naar de 3e etage. De doorzon woonkamer heeft
prachtige en-suite deuren welke voorzien zijn van origineel glas-in-lood en bergruimte. De zijkamer wordt gebruikt als
werk/studeerkamer. Vanuit de woonkamer is het balkon op het westen te bereiken. De keuken is voorzien van een 4-pits gasfornuis
met afzuigkap, oven, vaatwasser, ruime koelkast en vriezer. Aan de voorzijde bevindt zich een kleine kamer.
Halve derde etage:
Overloop met aparte ruimte met wasmachine en droger. De hoofdslaapkamer biedt toegang tot de ensuite badkamer welke is voorzien
van een douche, toilet en wasbak. De hoofdslaapkamer heeft een tweepersoonsbed en is voorzien van openslaande deuren naar het
ruime terras welke is gelegen op het Westen. De tweede kamer op deze etage is in gebruik als slaapkamer maar kan ook gebruikt
worden als walk-in-closet.
Details:
- Huurprijs exclusief gas, water, licht, internet/tv abonnement
- Minimale huurperiode bedraagt een jaar, maximaal 2 jaar
- Woonoppervlakte +/- 90 m2
- Geen huisdieren/roken toegestaan
- Gehele woning is voorzien van een houten vloer
- Groot dakterras op het Westen
***English version***
A beautiful apartment is waiting for you in Kralingen. This fully furnished, spacious apartment is very comfortable. The apartment is

centrally located, close to the Erasmus University, shops, restaurants, public transportation, roads, the Kralingse bos and 10 minutes
from the city centre.
The apartment is located at the first and third floor. At the first floor you will find the hall which gives you access to the spacious and
bright living room, the fully furnished open kitchen, an extra room and to the balcony. On the third floor you will find the bedroom
furnished with a double bed and with an adjoining bathroom, a second bedroom and a major balcony of 12m2 which has afternoon
and evening sun. The apartment is furnished with a dishwashing machine, washing machine and dryer.
Rental conditions:
- Registration possible
- Minimum one year and maximum two years
- Preferred starting date is September 1st, 2019
- 1 month deposit
- No pets allowed/no smoking allowed
- Rental price is excluding service costs and utilities (gas/water/electricity and tv + internet). These costs are not included in the
rental price and must be settled directly with a utility provider.

