T abakvest 50C V0 - 2000 Ant werpen

28/11/2021

TE HUUR
verdieping : 0
aantal slaapkamers : 1
aantal badkamers : 1
terras : ja
bewoonbare oppervlakte : 84 m²
oppervlakte terras : 6 m²
gemeenschappelijke lasten : 60 Euro
EPC : 128 kWh/m²
E- peil : E62

huurprijs 760 Euro
TRENDY ÉÉNSLAAPKAMERAPPARTEMENT VLAKBIJ THEATERPLEIN
Dit duplexappartement van ca 84 m² bevindt zich op een hippe toplocatie in de Antwerpse theaterbuurt, om de hoek van de
Stadsschouwburg, de Wapper, Schuttershof straat en de gezellige Graanmarkt. Ook het Stadspark bevindt zich net om de hoek.
Via een private inkomdeur komt u in de inkomhal die perf ect dienst kan doen als vestiaire. Aansluitend bevindt zich de
leef ruimte met open keuken. Deze is voorzien van alle nodige toestellen: oven, koelkast met vriesvak, kookvuur en vaatwasser.
De mooie wandtegeltjes en ook de unieke tegelvloer geven de ruimte net die extra gezellige touch. Openheid en licht zijn hier
troef , dankzij de grote raampartijen langs de straatkant, die uitgeven op het gezellige terras van ca 6 m².
Ook in de slaapkamer, gelegen op de mezzanine, kan u genieten van dit aangenaam open gevoel. Deze ruimte kijkt rechtstreeks
uit op de leef ruimte en kan bijgevolg ook genieten van de lichtinval.
Op het onderste niveau bevindt zich de ruime badkamer met inloopdouche, lavabo en toilet. Aparte bergruimte met
aansluitingen voor wasmachine en droogkast.
Bovendien is er de mogelijkheid om twee f ietsen te stallen.
Gemeenschappelijke lasten: 60 Euro per maand.
Alle nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit) zijn privé op te nemen door de huurder.
Beschikbaar vanaf 1 december 2021.
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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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