VERHUURD
Marina-park 108 - Den Helder
Prijs € 950 per maand
Garage:
Toewijzing woning:

Nee
Op basis van
inschrijving
Servicekosten:
Nee
Huurtoeslag mogelijk: Nee
Verwarming:
CV-ketel
Huurperiode:
Maximaal 24 maanden
Aantal woonlagen:
2 woonlagen
Beschikbaar per:
1 december 2019
Borg:
1 Maand
Levering van diensten: Geen levering van
diensten
Soort huurcontract:
Standaard ROZ
Staat van oplevering: Gemeubileerd
Type woning:
Appartement
Bouwjaar:
1980
Energielabel:
D
Woonoppervlakte:
70 m2
Slaapkamers:
2 slaapkamers
Aantal kamers:
3 kamers

Bijzonderheden

* Gemeubileerd en perfect voor Defensie

Omschrijving
Mooi appartement met balkon op het zonnige westen!
In de geliefde ''Boatex'' treft u dit mooie appartement aan waar u zo in kunt trekken. In de loop der
jaren is het appartement verbeterd en verfraaid met o.a. een nieuwe keuken in lichte kleurstelling
en alle denkbare inbouwapparatuur. De badkamer is opnieuw betegeld en uitgevoerd met toilet,
ligbad en wastafelmeubel. De woonkamer is voorzien van een laminaatvloer, een moderne
sfeervolle haard en heeft een deur die toegang biedt tot het balkon met zonligging op het westen.
Het appartement ligt heel dicht bij het ''Ravelijn Centrum'' en de N9 en haast voor de deur is er een
bushalte die u binnen enkele minuten bij het stadscentrum en het treinstation kan brengen.
Kortom: wooncomfort met alle nabij gelegen denkbare voorzieningen!

Indeling:
Begane grond: Gezamenlijke entree met intercom, brievenbussen, trappenhuis en berging op de
begane grond.
3e verdieping: Voor-entree, hal, meterkast v.v. 4 groepen met aardlekschakelaar, ruime kastruime
met raam, woonkamer met openhaard en toegang tot het balkon, open U-opgestelde keuken met
opstelling van de combiketel en als inbouwapparatuur een combimagnetron, een 5- pits
kookplaat, een afzuigkap, een koelkast, een vriezer, een vaatwasser, 1 slaapkamer, badkamer met
een ligbad, een toilet, een wastafelmeubel en aansluitingen voor de wasmachine en de droger.

Bemiddelaar
De huurwoning bemiddelaar Vestiging Den Helder
Torplaan 2B
1785 BA Den Helder
Telefoon: 0223-694396 (24/7 bereikbaar)
Email: denhelder@dehuurwoningbemiddelaar.nl
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