Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar

Laan van Meerdervoort 486B, 'S-GRAVENHAGE
850 per maand

Woonoppervlak 40 m² | Perceelgrootte 172 m² | 2 Kamer(s) | 1 Slaapkamer(s) | Bouwjaar 1906-1930

Laan van Meerdervoort 486B 'S-GRAVENHAGE
Laan van Meerdervoort 486 B, DEN HAAG
Fraai gerenoveerd 2-kamer appartement met opvallend groot zonnig terras, op levendige locatie nabij
winkels, openbaar vervoer en het strand.
Indeling:
Gezamenlijk entree, trap naar 1e etage, entree appartement, gezellige woon/eetkamer met veel lichtinval
door dubbele deuren naar terras achterzijde (ca. 6,5 m breed) moderne open keuken voorzien van
ingebouwde koelkast/vriezer, kookplaat en afzuigkap. Slaapkamer met openslaande deuren naar het
terras, moderne badkamer met douche, toilet en wastafel. Het gehele appartement is voorzien van een
mooie laminaatvloer m.u.v. badkamer.
Bijzonderheden:
– Huurprijs is exclusief gas/water/elektra
– Maximaal 1 persoon
– Geen huisdieren
Algemene richtlijn inkomenseis:
– bruto maandinkomen dient minimaal gelijk te zijn aan 3x de maandhuur
Huisvestigingsvergunning vereist, welke t.z.t. aan te vragen met huurovereenkomst:
– Een huisvestingsvergunning kan alleen verleend worden aan eenpersoonshuishoudens met een
maximaal belastbaar inkomen van € 58.583
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Door Makelaarskantoor
Reichman & Rommelaar wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en
oppervlakten zijn indicatief.
———Very nice renovated 2-room apartment with large sunny terrace at the back, on popular location close to
shops, public transport and the beach.
Layout:
General entrance, stairs to 1st floor, entrance apartment, cosy living-/dining room with lots of light
through double doors to rear terrace (approx. 6.5 m wide), modern open kitchen with built-in fridge /
freezer, cooker and extractor fan. Bedroom with patio doors to the terrace, modern bathroom with
shower, toilet and wash basin. The entire apartment has a beautiful laminate floor with exception of the
bathroom.
Details:
– rental price is excluding gas / water / electricity
– Max. 1 person
– No pets
Housing permit is required, to be obtained with tenancy agreement.
-Only be granted to single households with a maximum income of € 58,583
This information has been drawn up by us with care. However, Reichman & Rommelaar does not accept
any liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified
dimensions and surfaces are indicative.

Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar
Hoofdkantoor
Cornelis de Wittlaan 39
2582 AB Den Haag
info@reichmanenrommelaar.nl
Tel 070 - 354 66 00
Fax 070 - 351 26 74
ma-vr 09:00 - 17:30
Backoffice / Beheer / Etalage
Van Zuylen van Nyeveltstraat 95
2242 AL Wassenaar
info@reichmanenrommelaar.nl
Tel 070 - 514 21 41
Fax 070 - 511 69 57
ma-vr 09:00 - 17:30
Etalage
Herenstraat 50
2271 CJ Voorburg
Volg ons:

Privacyverklaring

