JAN GIELENPLEIN 16 4731 HL TE OUDENBOSCH,
HUURPRIJS 1099 EURO P.MND.,
BESCHIKBAAR PER 1-9-2019

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

:
:
:
:
:
:
:

Gestoffeerd en gemeubileerd
€ 1099,-Appartement
75 m2
2
1
Nee / Loggia

JAN GIELENPLEIN 16 4731 HL TE OUDENBOSCH,
HUURPRIJS 1099 EURO P.MND.,
BESCHIKBAAR PER 1-9-2019

ALGEMEEN:
Gestoffeerd appartement gelegen in residentie “Viterbo” en
gesitueerd naast de beroemde Basiliek, het cultureel centrum
Fidea et Arti en op loopafstand van diverse supermarkten,
winkels, restaurants en andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld
het pas gerestaureerde haventje.
Het 3-kamer appartement met inpandige loggia heeft een
woonoppervlakte van ongeveer 75 m² en is voorzien van
stoffering. Het appartement kan naar wens en tegen een
supplement op de huurprijs worden voorzien van meubilering.
INDELING:
Begane grond:
Centrale hal/entree, lift en trappenhuis, videofoonunit en
brievenbussen.
Bergingen (met elektriciteit)
Parkeerplaatsen rondom het complex
Appartement:
Entree, meterkast, toilet met fonteintje,
Woonkamer met toegang tot loggia
en in open verbinding gesitueerde keuken voorzien van
gaskookplaat en afzuigkap, koelkast en
combi magnetron.
Berging v.v. aansluitingen tbv. wasmachine en droger en
CV installatie.
2 slaapkamers.
Luxe badkamer v.v. ligbad, douche en wastafel in meubel.
BIJZONDERHEDEN:
* gehele appartement is voorzien van een houten vloer;
* gehele appartement is voorzien van gordijnen

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

