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TE HUUR
verdieping : 1
aantal slaapkamers : 2
aantal badkamers : 1
terras : ja
bewoonbare oppervlakte : 125 m²
oppervlakte terras 1 : 10 m²
oppervlakte terras 2 : 10 m²
gemeenschappelijke lasten : 120 Euro
EPC : 87 kWh/m²

huurprijs 1.200 Euro
RUSTIG GELEGEN 2- SLPK- APP. MET TERRAS IN PACIFICATIESTRAAT
Charmant appartement van ca 125 m² in residentie "Nieuw Zuid". Op een zeer gunstige ligging vlakbij het Vlinderpaleis, de
Lambermontplaats, het bruisende Zuid en niet te vergeten enkele leuke caf eetjes en restaurants. Openbaar vervoer en
belangrijke invalswegen zijn gelegen in de nabije omgeving, wat zorgt voor een vlotte bereikbaarheid.
De ruime leef ruimte is aangenaam licht dankzij de kamerhoge raampartijen die uitgeven op het terras van maar lief st ca 10 m².
Hier kan u heerlijk genieten van de avondzon.
De open keuken is voorzien van koelkast met vriesvak, oven, vaatwasser en keramisch kookvuur. De gezellige toog is ideaal te
gebruiken als ontbijthoek.
Via de nachthal bereikt u de twee slaapkamers, gelegen aan de rustige achterzijde en bovendien met zicht op de groene
binnentuin. De badkamer is af gewerkt met een combinatie ligbad/douche en dubbele lavabo.
Een inkomhal met meer dan voldoende ingemaakte kasten en apart gastentoilet vervolledigen het appartement.
Aparte berging met aansluiting voor wasmachine en droogkast.
Een autostaanplaats is verplicht bij te huren aan 120 Euro per maand.
Een private kelderberging is reeds begrepen in de huurprijs.
Gemeenschappelijke lasten: 120 Euro per maand.
Alle nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit) zijn privé op te nemen door de huurder.
Onmiddellijk beschikbaar.
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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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