Westenburgerweg 264, 's-Hertogenbosch

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.144 onbepaalde tijd

Uitvoering

Gestoffeerd

Aangeboden sinds

07-02-2020

Duur overeenkomst

onbepaalde tijd

Waarborgsom

1 maand / € 1.144

Totale servicekosten

€ 96 per maand

Indeling
Aantal kamers

2 kamers (1 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

ja

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Ligging
Ligging

aan water, aan park, aan rustige weg, stad, in woonwijk, vrij uitzicht

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Gebouw

Woontype 3

Corridorflat

Bouwjaar

2010

Raamwerk

kunststof

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

63m2

Totale woonoppervlakte

63m2

Inhoud

0m3

Energie
Verwarming

stadsverwarming

Type warm water

collectief

Beglazing

hoogrendementsglas

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/2

Impressies 2/2

Plattegrond

Omschrijving
Beschikbaar vanaf 1 April 2022, niet gemeubileerd, wel gestoffeerd.
Een modern tweekamerappartement op een van de mooiste locatie in ‘s-Hertogenbosch, met uitzicht op het water en op minder dan
twintig minuten lopen van het centrum. Ideaal gelegen aan een verkeersluwe straat, dicht bij uitvalswegen (binnen 5 minuten op de
snelweg) en op loopafstand van een NS-station.
Het appartement is gelegen op de 1e verdieping (2e woonlaag) en beschikt in het souterrain van het complex over een royale berging
en een eigen parkeerplaats.
Via een gemeenschappelijke entree met lift en trappen, die ook toegang geeft tot een gemeenschappelijke binnentuin, kom je op de 1e
verdieping in een gemeenschappelijke hal voor drie appartementen.
De entree/hal van het appartement geeft toegang tot de woonruimte, het toilet en een berging met ruimte voor wasmachine en droger.
Naast de meterkast is een vaste kapstok met bergruimte.
In de royale woonkamer is een open keuken(hoek) gelegen. De keuken is voorzien van een Miele inductiekookplaat en afzuigkap met
koolstoffilter. De woonkamer beschikt over een erker met bankje, vanwaar je uitzicht hebt op het water.
Via de woonkamer kom je in de slaapkamer die via een schuifdeur toegang geeft tot de badkamer. Deze is voorzien van een
douchecabine en een wastafel met ombouw. De slaapkamer beschikt over een zwevende garderobekast en heeft een Frans balkon,
vanwaar je ook weer uitzicht hebt op het water. Het appartement is grotendeels voorzien van een eiken parketvloer en glad stucwerk.
Ben je geïnteresseerd? Geen wachtlijst, geen gedoe, je komt direct in contact met de eigenaren. We gaan ieder kandidaat vragen voor
de volgende documenten: een identificatie bewijs, een werkgeversverklaring en de laatste salarisstrook (voor zelfstandigen vragen we
een bewijs van inkomsten van de laatste 3 jaren) en zullen zelf de rondleiding doen om een eerste contact te maken.
Huurprijs exclusief Gas/Water/Elektra/Internet
================
Available from 1st April 2022, semi-furnished (without furniture, but with kitchen appliances and floor)
A modern two-room apartment in one of the nicest locations in 's-Hertogenbosch, with a view on the lake and less than 20 minutes by
foot from the centre. Ideally placed on a quiet street, close to main access roads (within 5 minutes on the highway), and at walking
distance from a train station.
The apartment is on the first floor (2nd layer) and is proposed with a private parking place and a large storage room in the
underground of the complex.
Via a common entrance with a lift and stairs which also provides access to a communal garden, you can access the 1st floor in a
hallway common to three apartments.

The hallway of the apartment gives access to the living room, the toilet and a storage room with space for a washing machine and a
dryer. Next to the water and electricity meter cabinet, is a fixed coat hanger with storage space.
The large living room also contains an open (corner) kitchen. The kitchen is furnished with a Miele induction cooking plate and a
recirculation extractor hood. The living room also features a bay window with a bench from which you have a view on the water.
Via the living room you can access the bedroom, from which you can access the bathroom through a sliding door. The bathroom
contains a shower and an integrated sink. The bedroom also contains a wardrobe and has a french balcony, also with a view on the
lake. The apartment is mostly equipped of an oaken parquet floor and smooth stucco on the walls.
Are you interested to know more? No waiting list, no difficulties, you will be in direct contact with the owners. We will ask each
candidate to provide us with an identification document, an amployer contract and the last salary slip (for self-employed people a
proof of income for the last three years), and we will lead the visits ourselves to make a first contact.
Rental price is exclusive gas / water / electricity / internet.
===============================
Nota / Note
De Meetinstructie voor woningen is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de
meting. Tevens is de plattegrond voor indicatieve doeleinden gemaakt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
The Measurement instruction for homes is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more
unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not
completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations
when performing the measurement. The floorplan was also made for indicative purposes. No rights can be derived.

