VERHUURD
Marina-park 218 - Den Helder
Prijs € 1.000 per maand
Garage:
Toewijzing woning:
Servicekosten:
Huurtoeslag mogelijk:
Huisdieren:
Verwarming:
Huurperiode:
Aantal woonlagen:
Beschikbaar per:
Borg:
Levering van diensten:
Soort huurcontract:
Staat van oplevering:
Type woning:
Energielabel:
Woonoppervlakte:
Slaapkamers:
Aantal kamers:

Bijzonderheden

Nee
Door keuze eigenaar
Nee
Nee
Niet toegestaan
CV-ketel
In overleg
1 woonlaag
Direct
1 Maand
Geen levering van
diensten
Standaard ROZ
Gemeubileerd
Appartement
B
90 m2
2 slaapkamers
3 kamers

- Wonen op de begane grond - Tuin op het westen - Luxe afgewerkt

Omschrijving

Opzoek naar een tijdelijke woonruimte?
Wij bieden dit gemeubileerde appartement op de begane grond in het Marina-park aan.

Het ruime appartement van c.a. 90 m2 is gelegen op de begane grond en is zeer netjes afgewerkt.
Bij binnenkomst zult u merken dat het gevoel gelijk goed is en u zichzelf hier ziet wonen. Het
Marina-park is dan ook zeer gewild bij offshore en defensiemedewerkers die in en nabij Den
Helder werken.

Indeling:

Via de centrale voordeur komt u binnen in de centrale hal, daar bevindt zich de portiek naar uw
woning. In de hal treft u een zeer stijlvol toilet aan en luxe verlichting. Via deze hal gaat u ook naar
de slaapkamers en woonkamer met open keuken.

Woonkamer:
De ruime woonkamer is netjes en voorzien van meubilair. In de woonkamer bevindt zich tevens de
deur naar het ruime terras. Op dit terras heeft u zeker vanaf de middag rond 13.00 tot
zonsondergang de zon staan, geen straf dus!

In de woonkamer heeft u ook toegang tot de halfopen keuken, deze keuken is voorzien van de
denkbare inbouw apparatuur t.w. Vaatwasser, koelkast, vriezer, combi-oven, gaskookplaat en
afzuigkap.

Slaapkamers:
De woning beschikt over 2 ruime slaapkamers waarvan 1 er is ingericht als studie/kleedruimte.
Uiteraard is het mogelijk om hier een 2eslaapkamer te maken.

Badkamer:
De zeer ruime badkamer is voorzien van een luxe douche met stortdouche en het badkamer is
zeer netjes. De spiegel in de badkamer is helemaal luxe en voorzien van een touchscreen om
deze aan te zetten.

Ziet u zichzelf al in dit zeer nette en ruime appartement wonen? Dit appartement is per direct
beschikbaar. Zoals we al begonnen, u hoeft alleen uw eigen persoonlijke spullen mee te nemen.

Bemiddelaar
De huurwoning bemiddelaar Vestiging Den Helder
Torplaan 2B
1785 BA Den Helder
Telefoon: 0223-694396
Email: denhelder@dehuurwoningbemiddelaar.nl
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