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TE HUUR
aantal slaapkamers : 2
aantal badkamers : 1
terras : ja
aantal garages : 1
bewoonbare oppervlakte : 95 m²
gemeenschappelijke lasten : 150 Euro
EPC : 118 kWh/m²

huurprijs 1.050 Euro
LICHT APPARTEMENT MET ZIJDELINGS SCHELDEZICHT
Zeer licht appartement van ca 95 m² op een supercentrale ligging. De Riemstraat verbindt de Gedempte Zuiderdokken met het
gezellige pleintje aan de Kloosterstraat en ligt op een boogscheut van de Scheldekaaien, een werkelijke toplocatie dus te
midden van de hippe buurt ’t Zuid.
De residentie is gesitueerd rond een aantrekkelijke groene binnenzone tussen de Riemstraat en de Scheldekaaien. Vanop het
appartement op de vierde verdieping kan u dan ook genieten van een zijdelings Scheldezicht.
Kamerhoge raampartijen strekken zich uit over de volledige breedte van de leef ruimte, waardoor er extra veel licht binnenkomt.
De grote schuif ramen zorgen er vervolgens voor dat de leef ruimte volledig kan worden opengemaakt naar het terras toe, zodat
u ongestoord kan genieten van het f antastisch zicht en de rust. De pal zuidelijke oriëntatie is dan ook een absoluut pluspunt.
De leef ruimte beschikt aansluitend over een open keuken met hoge toog. Hierdoor wordt de openheid behouden maar is er toch
de nodige af scheiding naar de keuken toe. De keuken is voorzien van kookvuur, oven en vaatwasser. Aansluitend bevindt zich
nog een handige berging.
Via de nachthal bereikt u de masterbedroom. Een aparte dressingkamer met grote ingebouwde kasten kan eventueel ook dienst
doen als kinderkamer. Ze kunnen gebruikmaken van een badkamer met douche en lavabo met badkamermeubel.
Een apart toilet, inkomhal met vestiaire en een tweede berging met aansluitingen voor wasmachine en droogkast vervolledigen
het appartement.
Bovendien is een private kelderberging reeds begrepen in de huurprijs. Een autostaanplaats in de ondergrondse garage is
verplicht bij te huren aan 130 Euro per maand.
Maandelijkse kosten: 150 Euro.
Alle nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit) zijn privé op te nemen door de huurder.
Beschikbaar vanaf 1 maart 2020.
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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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