Noordsingel 151-b, Rotterdam

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.150 bepaalde tijd

Uitvoering

Gestoffeerd

Aangeboden sinds

18-01-2021

Duur overeenkomst

bepaalde tijd

Waarborgsom

1 maand / € 1.150

Totale servicekosten

€ 0 per maand

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

2

Ligging
Ligging

aan water, stad, stad centrum, in centrum, vrij uitzicht

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2
Woontype 3
Bouwjaar

1992

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

76m2

Inhoud

210m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk

Type warm water

combiketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd
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Plattegrond

Omschrijving
Zonnig en modern wonen aan de mooiste singel van Rotterdam.
Ruim, volledig gerenoveerd driekamerappartement met balkon op het zuiden. In de binnenstad van Rotterdam en aan een sfeervolle
oase van bomen en water. De singel is een beschermd stadsgezicht op loopafstand van het centrum en centraal station.
Er bevinden zich veel bijzondere winkel- en horecagelegenheden in het bruisende Oude Noorden. Alles binnen een paar minuten loopen fietsafstand maar het appartement is ook dichtbij de snelweg en openbaar vervoer stopt voor de deur. Kortom, de ideale ligging.
Het appartement (76m2):
- Gezamenlijke entree op de begane grond, trap naar de eerste etage.
- Hal (3,1x2,6) met toegang tot berging, vertrekken, badkamer en apart toilet.
- Slaapkamer I (3,8x2,9), laminaatvloer.
- Slaapkamer II (4,4x3,8), laminaatvloer.
- Nette badkamer (2,3x1,8) met douchecabine, wasmachineaansluiting, wastafel en designradiator. Separaat toilet met fonteintje.
- Lichte woonkamer (6,2x4,4) voorzien van tapijttegels, met heerlijk uitzicht en toegang tot zonnig balkon (3,7x1,8).
- Moderne keuken (3,1x2,1) met inbouw vaatwasser, koelvriescombinatie, gaskookplaat en combimagnetron.
- Berging buiten, begane grond (6m2).
- Heerlijk warm appartement, grotendeels voorzien van vloerverwarming. Afmetingen indicatief.
Huurcondities:
- Huurprijs €1150,- per maand gestoffeerd.
- Huurtermijn: tijdelijk, minimaal een jaar en maximaal 2 jaar.
- Huuringang: per direct beschikbaar.
- Inkomenseis huurder(s): minimaal €3500,- bruto (samenwonende partner meegerekend).
- Maximale bezetting: 2 personen.
- De kosten van gas, water en elektriciteitsverbruik, tv/internet e.d. zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen rechtstreeks met het
Nutsbedrijf/ leverancier te worden verrekend.
- Lokale belastingen zijn niet in de huur inbegrepen.
- Waarborgsom: in overleg, minimaal 1 maand.
- Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in het appartement.
- Deze woning is niet geschikt voor studenten.
Minimaal benodigde documenten bij interesse:
- Kleurenkopie legitimatie.
- Kleurenkopie bankpas.
- Kopie arbeidsovereenkomst.
- Werkgeversverklaring niet ouder dan drie maanden.
- Drie recente salarisstroken.

- Meest recente jaaropgave.
- Meest recente bankafschrift van de afgelopen drie maanden waarop de salarisstorting en de huurbetaling of hypotheekbetaling te
zien is.
- Een verklaring van je huidige huisbaas/verhuurder dat je een goede huurder bent en geen huurschulden of achterstanden hebt.

