Kempenlaan 25/12 25 12, 2300 Turnhout
Telefoonnummer: 014 42 70 70

E-mail: info@vergaelenvastgoed.be

Te huur - Appartement

€ 875

Roskamstraat 7 B2, 2360 Oud-Turnhout

Ref. 4191748

Aantal slaapkamers: 2

Bew. opp.: 130m²

Aantal badkamers: 1

Buurt: centraal

Beschikbaarheid: in onderling overleg

Type verwarming: warmtepomp

Omschrijving
Is het uw droom om in alle luxe te wonen vlakbij het gezellige dorpscentrum van Oud-Turnhout? Dichtbij winkels, cafés,
restaurants, ...
Stop dan met zoeken want u heeft gevonden wat u zoekt!
Dit prachtig afgewerkte appartement beschikt over 2 slaapkamers, een zeer ruime living met veel lichtinval, een volledig
geinstalleerde keuken met aansluitend een ruime berging, een luxueuze badkamer met ruime inloopdouche en als klap op de
vuurpijl een zeer ruim terras waar u kunt genieten van het zonnetje!
Uw auto parkeren? Geen probleem, een staanplaats is voorzien! Fietst u graag? Ook dit is geen probleem, er is een afgesloten,
gezamenlijke fietsenberging aanwezig! Zelfs aan een lift om uw zware boodschappen, die u slechts 50 meter verderop hebt
gedaan, gemakkelijk mee naar boven te nemen is gedacht.
Gezamenlijke kosten EUR 55 per maand
EPC in aanvraag
Neem voor een bezichtiging snel contact op via email: info@vergaelenvastgoed.be
Toch niet gevonden wat u zocht? Laat dan uw gegevens en zoekcriteria achter op https://www.vergaelen.be/nl/blijf-op-de-hoogte
en u krijgt automatisch ons meest recente aanbod toegestuurd.
Ook voor de verhuur of verkoop van uw woning staan wij graag tot uw beschikking! Neem alvast een kijkje op www.vergaelen.be
of stuur een email naar info@vegaelenvastgoed voor meer informatie.

Financieel

Ligging

Prijs: € 875,00/maand

Buurt: Centraal

Beschikbaarheid: In onderling overleg
Huurgarantie: 3 maanden

Gebouw
Bewoonbare oppervlakte: 130,00 m²
Nieuwbouw: Ja
Renovatiejaar: 2020
Staat: Nieuw
Verdiep: 1

Terrein
Tuin: Nee

Indeling
Slaapkamer 1: 12,00 m²
Slaapkamer 2: 12,00 m²
Toiletten: 1

Aantal verdiepingen: 2

Comfort

Parking
Parkings buiten: 1

Gemeubeld: Nee
Lift: Ja

Energie
Dubbele beglazing: Ja
Type verwarming: Warmtepomp

