Carel Vosmaerstraat 44, Voorburg

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.350 onbepaalde tijd

Uitvoering

Gemeubileerd

Aangeboden sinds

03-05-2022

Duur overeenkomst

onbepaalde tijd

Waarborgsom

1 maand / € 1.350

Totale servicekosten

€ 50 per maand

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Ligging
Ligging

aan rustige weg, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Bovenwoning

Woontype 3

Portiekflat

Bouwjaar

1952

Raamwerk

kunststof, draai- kiepramen

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

75m2

Totale woonoppervlakte

75m2

Inhoud

225m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

combiketel, gas

Beglazing

dubbel

Type isolatie

dakisolatie

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Omschrijving
COMPLETELY FURNISHED AND READY TO MOVE IN!
Attractive fully furnished 2-bedroom apartment in Voorburg, a city next to The Hague, that combines old world charm and modern
facilities. This location couldn't be more convenient - a 5 minute walk to a great shopping plaza which includes 2 large supermarkets
as well as smaller specialty stores and restaurants. 10 minutes by bike to the Mall of the Netherlands. 15 minutes by bike to The
Hague city centre. Close to motorways to Amsterdam, Schiphol airport and The Hague Rotterdam airport. Two railway stations and
light rail/tram lines are at walking distance.
Layout:
Entrance hall, modern toilet with sink, Seperate room for Siemens washing machine and dryer. Bright living/dining room with wooden
flooring; fully equipped modern kitchen with Siemens appliances (dishwasher, induction cooker, oven/microwave, hood and
refridgerator/freezer) providing access to a sunny balcony with two large storage cabinets. Decent size bedroom or office with built-in
cabinet. Master bedroom with wardrobe and storage area providing access to the balcony.
Modern bathroom with walk-in shower and washbasin.
Seperate bicyle shed / storage on ground floor.
Ready to move in!
Other information:
- Completely renovated;
- Fully furnished;
- Fully equipped with double glazing;
- Wooden flooring in living and office/bedroom;
- Living area approx 75 m2;
- Free parking in the street;
- No pets;
- Not available for room sharing;
- Deposit equal to 1 month rent;
- Minimal rental period 12 months;
- Minimal Net income 2,5 times monthly rental price;
- Available in consultation.
Service fee 50 euro per month (includes water, cleaning of common stairwell and window cleaning on frontside).
Rental price is excluding energy costs, TV subscription and internet;
No commission for the tenant.

No students and no pets.
Furnished and decorated by Valuestyling.nl
Viewings possible outside office hours.
-----------------STIJVOL GEMEUBILEERD EN GERENOVEERD. HIER WIL JE WONEN!
In het sfeervolle Voorburg ligt dit compleet luxe gerenoveerde 3/4 kamer appartement van circa 75m2 met doorgebroken gezellige
woon/eetkamer met doorlopende houten vloerdelen, moderne keuken (voorzien van Siemens inbouwapparatuur), toilet met fonteintje,
2 slaapkamers en luxe badkamer met inloopdouche. balkon aan achterzijde bereikbaar via keuken en master bedroom.
Tevens een eigen (fietsen)berging aan de achterzijde .
Dus wil je direct wonen en genieten, kom dan kijken naar dit stijlvol ingerichte en gerenoveerde appartement!
Locatie:
De Carel Vosmaerstraat ligt op 5 minuten lopen van het winkelcentrum Julianabaan in Voorburg Noord, centraal gelegen ten opzichte
van allerlei voorzieningen. Op de fiets is het 10 minuten naar de Mall of the Netherlands en het stadscentrum van Den Haag binnen
een kwartier te bereiken. Het oude centrum van Voorburg met vele winkels en restaurantjes ligt op loopafstand, net als station
Voorburg (Laan van NOI) met al zijn openbaar vervoermogelijkheden. Uitvalswegen zijn uitstekend bereikbaar, binnen een paar
minuten zit je op de snelweg. In de directe omgeving zijn verschillende speelplekken, basisscholen en sportgelegenheden.
Kortom, hier wil je wonen en genieten!
Indeling:
Entree, toilet met fonteintje. Aparte geïsoleerde wasruimte met Siemens wasmachine en condensdroger.
Royale en sfeervolle woon/eetkamer. Moderne keuken met Siemens inbouwapparatuur (vaatwasser, inductiekookplaat,
oven/magnetron, afzuigkap en koelkast/vriezer combinatie) met toegang tot het balkon met twee bergkasten.
Ruime slaapkamer / kantoorruimte met inbouwkast.
Masterbedroom met veel bergruimte en toegang tot het balkon.
Aparte fietsenberging aan achterzijde.
Overige informatie:
- Volledig gerenoveerd;
- Volledig gemeubileerd;
- Volledig voorzien van dubbel glas;
- Grotendeels voorzien van eiken vloerdelen;
- Woonoppervlakte ca. 75 m2;
- Gratis parkeren in de straat;

- Niet beschikbaar voor woningdelers;
- Waarborgsom gelijk aan 1 maand huur;
- Minimale huurperiode 12 maanden;
- U dient een netto inkomen aan te tonen van (minimaal) 2,5 maal de totale maandelijkse huurprijs;
- Beschikbaar in overleg.
Servicekosten 50 euro per maand (water, schoonmaken trappenhuis en glazenwasser straatzijde).
Huurprijs is exclusief gas, electriciteit, tv abonnement en Internet
Geen commissie voor de huurder.
Geen studenten.
Geen huisdieren.
Woning ingericht door Valuestyling.nl.
Bezichtigingen ook mogelijk buiten kantoortijden.

