Bos en Lommerweg 10 -2-, Amsterdam

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 850 --Duur overeenkomst--

Uitvoering

Gemeubileerd

Aangeboden sinds

21-04-2021

Duur overeenkomst

--Duur overeenkomst--

Waarborgsom

maanden / € 1.500

Totale servicekosten

€ 225 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

open ligging, aan park, stad, in centrum, vrij uitzicht

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Bovenwoning

Woontype 3

Portiekflat

Bouwjaar

1945

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

180m2

Totale woonoppervlakte

35m2

Inhoud

180m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

combiketel, CV-ketel

Beglazing

enkel

Type isolatie

muurisolatie

Impressies

Omschrijving
Ben je op zoek naar een leuke plaats in de binnenring van Amsterdam bij het Westerpark, dan is dit je kans. Wil je het ultieme oude
Amsterdam gevoel ervaren , dan zit je hier goed.
De unit is volledig ingericht en kan zonder extra spullen worden bewoond. Breng je koffer en woon.
Eigen slaapkamer, woonkamer met keuken. Gedeelde hal, wasmachine en badkamer met 1 andere studio/1 persoon.
De basis huur en de inriching is 850,- p.m. Alle verbruikerskosten : electra, gas, internet, tv, service, waterschap, water, woz etc zijn
225,- pm. Bewoning: 1 persoon.
Borg 1500.-. Entree: heden
Are you looking for a nice place in the inner ring of Amsterdam near the Westerpark, then this is your chance. If you want to
experience the ultimate old Amsterdam feeling, then this is the right place for you.
The unit is fully furnished. Everything is there: from vacuummcleaner to cups and plates etc. Bring your suitcase and live.
Own bedroom, living room with kitchen. Shared hall, washing machine and bathroom with 1 other studio / 1 person.
The basic rent and furnishing is 850, - p.m. All consumer costs: electricity, gas, internet, TV, service, water board, water, woz etc are
225, - pm. Habitation: 1 person.
Deposit 1500.-. Admission: now

