KREMERSTRAAT 3A 4611 NR TE BERGEN OP ZOOM,
HUURPRIJS 1250 EURO P.MND.,
BESCHIKBAAR PER 1-1-2019

Soort woning
Prijs
Type woning
Woon oppervlakte
Slaapkamer(s)
Badkamer(s)
Tuin

:
:
:
:
:
:
:

Gestoffeerd en gemeubileerd
€ 1250,-Appartement
75 m2
1
1
Nee / Dakterras

KREMERSTRAAT 3A 4611 NR TE BERGEN OP ZOOM,
HUURPRIJS 1250 EURO P.MND.,
BESCHIKBAAR PER 1-1-2019

ALGEMEEN :
Luxe gestoffeerde en gemeubileerde maisonnette gelegen in het
centrum van de stad te midden van het winkelgebied en horeca
gelegenheden.
INDELING :
begane grond:
Gedeelde opgang tot entree,
1ste verdieping:
Hal , toilet, toegang tot
Sfeervolle woonkamer met toegang tot
Open keuken volledig uitgerust met een gaskookplaat en
afzuigkap,
vaatwasser, koelkast en combi-magnetron.
2de verdieping:
Slaapkamer voorzien van 2 persoonsbed en kastenwand
Ruime moderne badkamer met ligbad, douche in cabine, toilet
en wastafel in meubel.
BIJZONDERHEDEN :
* Een eenvoudige manier om uw parkeerprobleem op te lossen
is
een overdekte en voor u bestemde plaats in de parkeergarage
op
5 minuten loopafstand en tegen een meerprijs van € 100,-- per
maand.
* De huurprijs is inclusief het verbruik van gas, water en
elektriciteit.
In de woning is tevens een internetverbinding (wifi) aanwezig;
ook deze kosten zijn inclusief in de huurprijs.

RENT ESTATE STAAT IN VOOR EEN PROFESSIONELE
SAMENKOMST TUSSEN VERHUURDER EN HUURDER.
Rent estate is de meest eigentijdse verhuurmakelaar in de regio
West-Brabant. Bijna twee decenia ervaring, een up-to-date
kennis en relaties binnen de regionale markt in deze specifieke
brance, dragen er zorg voor uw onroerend goed niet alleen te
verhuren maar ook vertrouwd te verhuren
Woningverhuur vergt een specialisme dat niet een iedere
gegeven is; het matchen is maatwerk waar wij uw rode draad
zijn. Vanaf het eerste contact staan wij in woord en daad voor u
klaar. Met de juiste mediator kan leegstand tot verhuur
overgaan, kortom Rent Estate!
Chantal Nooren - Nieuwlaat

