TE HUUR

Van Loostraat 72 A
2582 XG Den Haag
€ 611 p.m. inc.

KENMERKEN

Vraagprijs
Prijs inclusief
Servicekosten
Status
Oplevering
Soort appartement
Woonlaag
Soort bouw
Bouwjaar
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Oppervlakte
Inhoud
Kamers
Slaapkamers
Verdiepingen
Voorzieningen
Verwarming
Ketel

€ 611 p.m. inc.
Gas, water, electriciteit
€ 95
Verhuurd
In overleg
Bovenwoning, appartement
1
Bestaande bouw
1906-1930
Goed
Goed
30m²
81m³
1
1
1
Mechanische ventilatie, tv-kabel
C.V.-ketel
(combi-ketel, eigendom)

Ten aanzien van de juistheid kan door Koeze Makelaars & Taxateurs b.v. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan
de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

OMSCHRIJVING

** DOOR DE VELE REACTIES EN INSCHRIJVINGEN IS HET MOMENTEEL NIET MEER MOGELIJK OM TE REAGEREN **
Van Loostraat 72 A, 2582 XG 'S-GRAVENHAGE (STATENKWARTIER)
In het Statenkwartier gelegen zelfstandige studio met open keuken en eigen badkamer met douche, toilet en vaste wastafel. Om
de hoek van winkels en horeca van “De Fred”, alsmede de Internationale Zone en het openbaar vervoer.
Keurige, goed onderhouden studio, voorzien van laminaat, nette wandafwerking en centrale verwarming. De studio is gelegen op
de 1e etage aan de achterzijde van het pand.
Indeling:
Entree op straatniveau; binnentrap naar 1e etage; entree appartement; living; open keuken v.v. 4-pits gaskookplaat, afzuigkap,
koel-/vriescombinatie en wasmachineaansluiting; nette badkamer met moderne tegelafwerking, douche, vaste wastafel, toilet en
handdoekradiator.
Bijzonderheden:
- Twee maanden waarborgsom;
- Minimale huurperiode van 1 jaar;
- Vast dienstverband en/of borgsteller;
- Huurprijs is € 611,00 incl. gas/water/licht per maand
Voor deze woning dient u zich eerst in te schrijven, voordat er een bezichtiging ingepland kan worden.
Het inschrijfformulier kunt u opvragen via info @ koeze . nl.
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PLATTEGROND

Ten aanzien van de juistheid kan door Koeze Makelaars & Taxateurs b.v. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan
de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

