Achter de Kerk 1 c
6191 VB Beek (Beek)

Vraagprijs € 650 p.m. ex.

Te Huur

Achter de Kerk 1 c

Kenmerken

6191 VB Beek (Beek)

Vraagprijs

€ 650 p.m. ex.

Status

Verhuurd

Oplevering

Per direct

Soort appartement

Bovenwoning, Appartement

Soort bouw

Bestaande bouw

Onderhoud binnen

Goed

Onderhoud buiten

Goed

Oppervlakte

80m²

Inhoud

210m³

Aantal kamers

3

Slaapkamers

1

Verdiepingen

3

Ligging

In centrum

Tuin

Patio/Atrium

Schuur

Inpandig

Achter de Kerk 1 c

Omschrijving

6191 VB Beek (Beek)

Zeer fraai, gerenoveerd, loft achtig appartement op de tweede verdieping met laminaat vloer en een
aparte slaapkamer.
Vlakbij de gezellige markt van Beek met diverse middenstand en winkels in de buurt.
INDELING
Begane grond;
Gezamenlijke entree, via een garage van 40 m2 toegang naar een ommuurde stads tuin van ca. 35 m2.
Opgang naar de 3 appartementen.
Via een overloop op de eerste verdieping is het appartement te bereiken.
Tweede verdieping;
Overloop met toegang naar mooie grote woon/leef ruimte met keukenblok (totaal ca. 50 m2).
Keuken blok met elektrische oven, gas comfort en afzuigkap en diverse kastjes.
Badkamer (2.75 x 2.20) betegeld met douche en vaste wastafel met kastje.
Slaapkamer (3.15 x 2.10) en separaat toilet.
Berg/CV ruimte met aansluiting van de was automaat.
KENMERKEN:
HUISDIEREN NIET TOEGESTAAN!!
Soort woning: bovenwoning
Woonoppervlakte: 80 m2
Inhoud: 210 m3
Beschikbaar: per direct
Buitenruimte: ja
Vloeren: laminaatvloer
Huurprijs: € 650,00 excl. G/W/E
Water: € 15,00
Waarborg: € 1300,00
Deze informatie is door 'mijn huis en ik' Makelaardij samen met de eigenaar met de nodige
zorgvuldigheid samengesteld.
Onzerzijds wordt er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid of onjuistheid,
dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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