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TE HUUR
verdieping : 3
aantal slaapkamers : 1
aantal badkamers : 1
lif t: Ja
bewoonbare oppervlakte : 400 m²
gemeenschappelijke lasten : 110 Euro
EPC : 218 kWh/m²

huurprijs 3.200 Euro
LUXE LOFT OP VLAAMSE KAAI AAN PARK DOK ZUID
Uitzonderlijke lof t van maar lief st ca 400 m² in het hartje van Antwerpen. De lof t is gelegen op de drukbelopen Vlaamsekaai, pal
op het Zuid en aan de voet van het nieuwe Park Dok Zuid. Het appartement bevindt zich op de derde verdieping in een prachtig
pand in neo- Vlaamse renaissancestijl. Het gebouw is vanzelf sprekend opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erf goed.
De lof t is volledig instapklaar. Het impressionante zadeldak geef t de ruimte een extra touch. De grote dakkappellen zorgen voor
een aangename lichtinval.
De lof t is verdeeld over twee niveaus. In de centrale open leef ruimte is er immers een mezzanine geplaatst die u bereikt via de
eyecatching draaitrap. Hier bevindt zich de slaapkamer. Aansluitend aan de slaapkamer is een mooie dressing voorzien. De
badkamer is af gewerkt met luxueus rond bad en dubbele lavabo.
Palend aan de leef ruimte is er nog een kleine bureaukamer. De moderne keuken is zeer ruim en voorzien van alle toestellen. Een
aparte berging voorziet de nodige bergruimte en beschikt ook over aansluiting voor wasmachine en droogkast.
Een unieke lof t in een uniek kader!
Gemeenschappelijke lasten: 110 Euro per maand.
Provisie op het verbruik van water: 60 Euro per maand.
De nutsvoorzieningen elektriciteit en gas 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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