Museumst raat 16 V4 - 2000 Ant werpen

04/12/2020

TE HUUR
aantal slaapkamers : 2
aantal badkamers : 1
terras : ja
bewoonbare oppervlakte : 85 m²
gemeenschappelijke lasten : 110 Euro
EPC : 142 kWh/m²

huurprijs 1.100 Euro
TRENDY GEMEUBELD APPARTEMENT OP HET ZUID
Prachtig gemeubeld appartement van ca 85 m² in de Museumstraat. Absolute troef is de toplocatie, pal op het hippe Zuid. Tal
van trendy restaurants, caf eetjes, winkels en modezaken bevinden zich op wandelaf stand. Het appartement bevindt zich op de
vierde verdieping van een recente residentie.
Het appartement beschikt over een ruime leef ruimte met open keuken. De kamerhoge raampartijen zorgen voor een aangename
lichtinval. Aansluitend bevindt zich het gezellige inpandige terras met zijdelings zicht op het Museum voor Schone Kunsten. De
keuken is uitgevoerd in een zwart design en voorzien van alle nodige toestellen: kookvuur, oven, koelkast en vaatwasser. Een
praktische berging met aansluiting voor wasmachine en droogkast is tevens aanwezig.
Aan de rustige achterzijde bevinden zich twee ruime slaapkamers. Ze kunnen gebruikmaken van de badkamer met dubbele
lavabo en ligbad/douche. Apart toilet.
Een ondergrondse autostaanplaats is verplicht bij te huren aan 125 Euro per maand.
Maandelijkse kosten: 110 Euro.
Alle nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit en water) zijn privé op de nemen door de huurder.
Beschikbaar vanaf 1 augustus 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.

MUSEUMSTRAAT 14B

2 0 0 0 ANTWERPEN

T +3 2 (0 )3 2 3 7 48 0 0
p ag i na 3 van 3

INFO @ PRO VAS.BE

WWW.PRO VAS.BE

