VERHUURD
Nieuwstraat 66 - Den Helder
Prijs € 1.100 per maand
Garage:
Toewijzing woning:
Servicekosten:
Huurtoeslag mogelijk:
Huisdieren:
Verwarming:
Huurperiode:
Aantal woonlagen:
Beschikbaar per:
Borg:
Levering van diensten:
Inkomensnorm:
Soort huurcontract:
Staat van oplevering:
Type woning:
Energielabel:
Slaapkamers:

Bijzonderheden

Ja
Door keuze eigenaar
Nee
Nee
Niet toegestaan
CV-ketel
In overleg
3 woonlagen
1 februari 2021
1 Maand
Geen levering van
diensten
meer dan € 20.000 p/jr
Overig
Gemeubileerd
Tussenwoning
C
3 slaapkamers

Compleet gerestyled...
- Een Prachtige Royale lichte woning met maar liefst 5 slaapkamers met GARAGE
- Ruime sfeervolle woonkamer met vloer verwarming en een Sfeer haard
- Woonkamer 7.70 x435 =33.5m2
- Prachtige luxe keuken met alle inbouwapparatuur
- Luxe badkamer met ligbad, douche en dubbele wastafel
- Totaal 3 ruime slaapkamers
- Heerlijke zonnige tuin op het westen
- Garage 4.10x 4.85 = 20m2 bereikbaar via achtertuin
- Op loopafstand van het stadscentrum
- Parkeerplaatsen achter de woning

Omschrijving
Compleet gerestyled...
- Een Prachtige Royale lichte woning met maar liefst 5 slaapkamers met GARAGE
- Ruime sfeervolle woonkamer met vloer verwarming en een Sfeer haard
- Woonkamer 7.70 x435 =33.5m2

- Prachtige luxe keuken met alle inbouwapparatuur
- Luxe badkamer met ligbad, douche en dubbele wastafel
- Totaal 3 ruime slaapkamers
- Heerlijke zonnige tuin op het westen
- Garage 4.10x 4.85 = 20m2 bereikbaar via achtertuin
- Op loopafstand van het stadscentrum
- Parkeerplaatsen achter de woning
Indeling:
Entree, royale lichte woonkamer voorzien van een plavuizen vloer met vloerverwarming en
gashaard. Luxe open keuken uitgevoerd in hoog glans en voorzien van keramische kookplaat,
afzuigkap, combi magnetron, koelkast en vaatwasser. In de aanbouw bevindt zich tevens het
toilet en de luxe badkamer met ligbad, douche en dubbele wastafel. 1e verdieping: overloop, 3
slaapkamers , 2e verdieping: overloop, Zolder .De extra ruime garage is bereikbaar via de zonnige
achtertuin.

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