TE HUUR

Weimarstraat 318
2562 HT Den Haag
€ 850 p.m. inc.

KENMERKEN

Prijs

€ 850 p.m. inc.

Postcode

2562 HT

Woningtype

Bovenwoning

Woonruimte

34m²

Inhoud

102m³

Kamers

2

Oplevering

Per direct

Woontype

Bestaande bouw

Stad

Den Haag

Adres

Weimarstraat 318

Bouwjaar

1913

OMSCHRIJVING

NO MORE VIEWINGS POSSIBLE
Op een populaire locatie in het Regentessekwartier hebben wij dit zeer nette 2 kamer appartement te
huur.
Het appartement is gelegen in de gezellige winkelstraat Weimarstraat. Het openbaar vervoer in de buurt
(tram 2, 3, 12, 13). Fietsafstand van het centrum.
Indeling: Voordeur, trap naar de tweede verdieping. Hier heb je een privé deur naar het appartement
aan de voorzijde van het pand. Woonkamer met mooie laminaat vloer (25 m2). Open keuken met fornuis
en koelkast. Kleine slaapkamer van 2,30 bij 3,50 m. Een eigen badkamer met wastafel, douche en toilet.
Wasmachine en droger zijn beschikbaar en worden gedeeld met de andere bewoners in het pand.
- Huisvestingsvergunning is vereist
- Huurprijs EUR 850,- incl GWL en internet
- Enkel voor 1 persoon
- Geen huisdieren
***ENGLISH***
On a popular location in the Regentessekwartier we have this very neat 2 room apartment for rent.
The apartment is located in the pleasant shopping street Weimarstraat. Public transport on close by
(tram 2, 3, 12, 13). Cycling distance from the center.
Layout: Front door, staircase to the second floor. Here you have a private closed door to the apartment
at the front of the apartment. Living room with nice laminated floor (25 m2). Open kitchen with stove
and refrigerator. Small bedroom of 2.30 by 3.50 m. Private bathroom with sink, shower and toilet.
Washing machine and dryer are available in the building which you share with the other tenants.
- Housing permit needed
- Rent 850,- incl gas, water, electricity and internet
- Only for 1 person
- No pets
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