Dokter Baumannplein 17, Halfweg

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.000 bepaalde tijd

Uitvoering

Gemeubileerd

Aangeboden sinds

10-03-2021

Duur overeenkomst

bepaalde tijd

Waarborgsom

2 maanden / € 2.000

Totale servicekosten

€ 0 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

Tuin
Oppervlakte

5m2

Breedte

3.66m

Diepte

1.50m

Ligging
Ligging

aan bosrand

Bouw
Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3
Bouwjaar

< 1906

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

30m2

Inhoud

70m3

Energie
Verwarming

vloerverwarming geheel, elektriciteit

Type warm water

elektrische boiler huur

Beglazing

gedeeltelijk dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd
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Plattegrond

Omschrijving
DUTCH (English text is below)
Deze bijzondere 30m2 studio/woning met zolder slapen (Tiny House) ligt aan de oude karakteristieke/romantische lintbebouwing van
het dorp. Een heerlijke plek om te wonen, te leven en te genieten met veel vrijheid en groen om u heen, maar ook de drukte van de stad
heeft u binnen 10 minuten binnen bereik. Het nabij gelegen Spaarnwouder Bos heeft een grote diversiteit aan sportmogelijkheden
(Golf, Paardrijden, Klimmen, Zwemmen, Wielerbaan, Indoor skibaan etc.). De winkels en andere belangrijke voorzieningen liggen op
ongeveer 5 minuten fietsen en de uitvalswegen naar Amsterdam en Haarlem zijn zeer nabij. Het treinstation van Halfweg/Zwanenburg
is slechts 2 minuten lopen, U zit dan binnen de 10 minuten in het centrum van Amsterdam (A'dam Centraal station) of Haarlem. Het is
ook slechts 10 minuten lopen naar de grootste shopping outlet van de '' Randstad '' (Amsterdam The Style Outlets).

Samengevat:
- Huurprijs 1000 p/m
- Volledig gemeubileerd
- Huurprijs exclusief gas,water ,licht
- Leefbaar Woonoppervlakte: 30m2
- Oplevering datum: In overleg
- 2 maanden borg.
Bijzonderheden:
- Is zojuist helemaal gerenoveerd en geïsoleerd (alles nieuw, nieuw apparatuur etc.)
- Vloerverwarming!!!
- Inloop Douche
- Zolder Slapen
ENGLISCH

This special 30m2 studio/house attic sleeping (Tiny House) is located on the old characteristic / romantic ribbon development of the
village Halfweg. A wonderful place to live, live and enjoy with lots of freedom and greenery around you, but also the hustle and bustle
of the city within 10 minutes. The nearby Spaarnwouder Bos has a wide variety of sports options (golf, horse riding, climbing,
swimming, cycling track, indoor ski slope, etc.). The shops and other important facilities are about 5 minutes by bike and the roads to
Amsterdam and Haarlem are very close. The train station of Halfweg / Zwanenburg is only a 2-minute walk, you are then within 10
minutes in the center of Amsterdam (A'dam Central station) or Haarlem. It's also just a 10 minutes walk to the biggest shopping outlet
of de ''Randstad'' (Amsterdam The Style Outlets).

In summary:
- Rent 1000 p / m
- Fully furnished
- Rent excluding gas, water, electricity
- Living area: 30 m2
- Delivery date: In consultation
- 2 months deposit.
Particularities:
- Has just been completely renovated and insulated (everything new, new equipment, etc.)
- Underfloor heating !!!
- Walk-in Shower
- Attic Sleeping

