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TE HUUR
verdieping : 2
aantal slaapkamers : 2
aantal badkamers : 1
terras : ja
bewoonbare oppervlakte : 119 m²
oppervlakte terras : 13 m²
gemeenschappelijke lasten : 150 Euro
EPC : 101 kWh/m²
huurprijs 1.690 Euro
PIEDS DANS L'EAU OP HET EILANDJE
Pal aan de jachthaven in het Willemdok, ideaal gelegen aan de zuidkant en met het MAS als hoof drolspeler spreken we van een
inmiddels gevestigde waarde wanneer het gaat over triple A- locaties in Antwerpen!
Dit appartement op de tweede verdieping van de hoogstaande realisatie "Napoleonsky" toont aan hoe een toplocatie zich
vertaalt in een luxe appartement. Doorlopend is gekozen om het appartement af te werken met een af geboorde visgraatparket.
De volledige gevelbrede en kamerhoge raampartijen laten niet alleen de leef ruimte baden in het licht maar zorgen eveneens dat
u ongestoord kan genieten van het prachtige zicht op het Dok en de plezierbootjes.
Het terras van ca 13 m² aan de voorzijde is pal zuidgeoriënteerd. Grote schuif ramen bieden de mogelijkheid om uw binnen en
buiten naadloos in elkaar te laten overlopen.
Een open keuken met kwalitatieve AEG toestellen (kookvuur, combi microgolf oven, vaatwasser, koelkast, diepvriezer en zelf s
een drinkwaterkraan). Een aparte barkoelkast maakt het plaatje compleet. De hoge toog scheidt de keuken af van de leef ruimte
waardoor de ideale balans tussen openheid en f unctionaliteit wordt gecreëerd.
Inkom met vestiaire en apart gastentoilet.
De twee slaapkamers bevinden zich aan de rustige achterzijde en kijken uit op de f raai aangelegde binnentuin van de residentie.
Ze kunnen gebruikmaken van de luxueuze badkamer met inloopdouche, dubbele lavabo en toilet. Achter een maatkast zijn de
aansluitingen voorzien voor wasmachine en droogkast.
Mogelijkheid tot het huren van een praktische en af gesloten garagebox op niveau - 2 aan 160 Euro per maand.
Maandelijkse kosten incl. huisvuilophaling: 150 Euro
Alle nutsvoorzieningen (gas,water en elektriciteit) zijn ptivé op te nemen door de huurder.
Beschikbaar vanaf 15 augustus 2019.
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Bo venstaande gegevens wo rden enkel verstrekt ter inlichting, z o nder co ntractuele verbintenis o f garantie van o nz entwegen en kunnen o p elk
o genblik gewijz igd wo rden.
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