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TE HUUR
verdieping : 3
aantal slaapkamers : 1
aantal badkamers : 1
terras : ja
aantal garages : 1
bewoonbare oppervlakte : 82 m²
oppervlakte terras : 15 m²
gemeenschappelijke lasten : 85 Euro
huurprijs 890 Euro
1- SLPK- APP. IN NIEUWBOUW OP SUPER CENTRALE LOCATIE
Dit gloednieuwe appartement van ca 82 m² bevindt zich in residentie 'Broetgans', onderdeel van het f antastische
nieuwbouwproject 'De Dams' in de Lange Nieuwstraat. De combinatie van historische gebouwen met moderne hedendaagse
architectuur maakt van dit project een uniek woonconcept in het centrum van de stad. Deze locatie combineert de luxe van het
historische en commerciële hart van de stad met een uitzonderlijke rust en geborgenheid. Openbaar vervoer en winkels op
wandelaf stand.
Via de inkomhal, met plaats voor een vestiairekast, heef t u rechtstreeks toegang tot de riante leef ruimte. Deze geef t
bovendien uit op het gezellige, zuid- georiënteerde terras van ca 15 m².
De open, moderne keuken is tot in de puntjes af gewerkt en volledig uitgerust met combi- oven, inductievuur, dampkap, koelkast
met vriesvak en vaatwasser.
De slaapkamer kan gebruikmaken van een ensuite badkamer met douche, ligbad en modern lavabomeubel.
Apart gastentoilet en berging met aansluiting voor wasmachine en droogkast.
Mogelijkheid tot het huren van een ondergrondse autostaanplaats aan 125 Euro per maand.
Gemeenschappelijke lasten: 85 Euro per maand.
Alle nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit en water) zijn privé op te nemen door de huurder.
EPB nieuwbouw.
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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