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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


116 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


0 m²



INHOUD


396 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


2





 BOUWJAAR


2020

ENERGIELABEL


A





 VERWARMING


vloerverwarming geheel




 C.V. KETEL


-




 ISOLATIE


volledig geisoleerd
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Omschrijving
Modern, licht, instapklaar en nieuwbouw appartement met balkon in hartje centrum van Leek. Het appartement is 

gebouwd in 2020 en voorzien van alle gemakken. Zo is er onder andere een moderne gietvloer met 

vloerverwarming, een moderne keuken met inbouwapparatuur en een moderne badkamer. Een ruim balkon met 

plaats voor 4 stoelen en een tafel en fraai uitzicht op het centrum met alle voorzieningen op loopafstand zorgt 

ervoor dat u hier aangenaam kunt wonen!





Via de afgesloten portiek vindt u de trapopgang en de lift naar de woonverdieping. Op de woonverdieping is de 

ruime berging voor uw fietsen en overige spullen. 





Indeling appartement:


Entree/hal, gang, ruime en lichte woonkamer met moderne open keuken voorzien van inbouwapparatuur en 

toegang tot het ruime balkon op het noordwesten. De woonkamer met keuken zijn samen ca. 53 m² groot. In de 

gang zijn toegangsdeuren naar de bijkeuken met witgoedaansluitingen, het toilet met fontein, de moderne badkamer 

voorzien van inloopdouche, wastafel en 2e toilet en de 2 slaapkamers van ca. 11 en 17 m². Door de lichtkoepels in 

de woonkamer en slaapkamers komt er veel licht naar binnen in het appartement.





Informatie:


- Voorschot Servicekosten zijn € 50,00 per maand;


- Minimale huurperiode is 1 jaar; 


- Waarborgsom 1 maand huur;


- Huisdieren zijn niet toegestaan;


- Roken is niet toegestaan;


- Voordat deze huurwoning wordt toegewezen aan kandidaat huurders vindt er een screening plaats van het 

inkomen en solvabiliteit. U dient hiertoe de meest recente inkomensgegevens of belastingaangifte aan te leveren. 

Verhuurder behoudt nadrukkelijk het recht voor de woonruimte niet te verhuren aan de beoogde huurder indien de 

uitkomsten van dit onderzoek niet naar wens van de verhuurder zijn.


- Wat dient u minimaal aan te leveren om in aanmerking te komen voor deze huurwoning:


1. uittreksel GBA (gemeentelijk basis administratie),  2. kopie legitimatiebewijzen, 3. kopie inkomengegevens.
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Locatie



interesse
in deze mooie woning?
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