Te Huur

Haverkamp 110
2592 BK Den Haag
Portiekflat, Appartement, 35m²
Vraagprijs € 550 p.m. ex.

Kenmerken
Vraagprijs

€ 550 p.m. ex.

Status

Verhuurd

Oplevering

In overleg

Soort appartement

Portiekflat, Appartement

Woonlaag

6

Soort bouw

Bestaande bouw

Bouwjaar

1967

Onderhoud binnen

Goed

Onderhoud buiten

Goed

Oppervlakte

35m²

Inhoud

105m³

Aantal kamers

1

Verdiepingen

1

Voorzieningen

TV-Kabel, Lift

Isolatie

Dubbel glas

Warm water

Centrale voorziening

Verwarming

Blokverwarming

Ligging

Aan rustige weg, In woonwijk

Schuur

Inpandig

Omschrijving

Haverkamp 110, Mariahoeve
Gezien de vele aanvragen, is het helaas niet meer mogelijk afspraken te maken voor deze woning.

Op de 6e verdieping van het complex “Gravenhof I” beknopt studioappartement met eigen
parkeerterrein. Gelegen in rustige woonomgeving aan de rand van het Bezuidenhout. Nabij winkels en
openbaar vervoer en uitvalswegen.
INDELING
Moderne entree met brievenbus-/bellentableau via trappenhuis of hal met liften, naar appartement.
Entree appartement, ruime inloopkast, moderne badkamer met hoekdouche, vaste wastafel en toilet,
eenvoudige keuken met ruimte voor losse apparatuur, lichte L-vormige woonkamer.
BIJZONDERHEDEN
Huurprijs exclusief € 25,-- per maand voorschot stookkosten.
Deze studio is alleen geschikt voor 1 persoon.
Huisvestingsvergunning verplicht.
Het belastbaar jaarinkomen van uw huishouden is € 48.300 of minder.
Aanvaarding in overleg.
Verwarming middels blokverwarming.
Warm water middels centrale voorziening
De onderhoudssituatie van het sanitair en de keuken is goed.
De onderhoudssituatie is zowel binnen als buiten goed.
In de nabij omgeving van het Haagse Bos, Sport- en Recreatiecentrum Overbosch en diverse
winkelcentra.
Gelegen nabij openbaar vervoer tramlijn 6 en buslijn 24.
Woonoppervlakte ca. 35 m².
De inhoud van het appartement is ca. 105 m³.
Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-makelaar in.
Uw NVM-makelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen.
Adressen van collega NVM-makelaars in Haaglanden vindt u op Funda.
######################################################################
Due to the many requests, it is unfortunately no longer possible to make appointments for this property.

Omschrijving

On the 6th floor of the complex "Gravenhof I" studio-apartment with parking lot. Situated in the quiet
living area on the edge of Bezuidenhout. Near shops, public transport and main roads.
Modern entrance with intercom/mailboxes with stairs of elevator to the apartment.
Entrance of the apartment, spacious walk-in-closet, modern bathroom with corner-shower, wash basin
and toilet, simple kitchen, light L-shaped livingroom.
SPECIAL FEATURES
Rent is excluding € 25,-- advanced payment blockheating
This studio is only suitable for 1 person.
Housing permit obligated.
Maximum gross income of € 48.300,-- .
Acceptance in agreement.
Block heating
Hot water supply by central.
The maintenance situation of the bathroom and the kitchen is good.
The maintenance situation inside as well as outside is good.
Near the Hague Forest, Sports and Recreation Overbosch and several shopping centers.
Located near public transport tram 6 and bus 24.
Living surface approx. 35 m².
The volume of the apartment is approx. 105 m³.
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