FOR RENT

Papestraat 22 1
2513 AW Den Haag
Partly furnished
€ 1.250 p.m. ex.

FEATURES

Price

€ 1.250 p.m. ex.

Decoration

Partly furnished

Address

Papestraat 22 1

Zipcode

2513 AW

City

Den Haag

District

Centrum

Location

In town center

Type

Upper floor apartment

Living Surface

98m²

Volume

289m³

Rooms

3

Bedrooms

2

Parking

Public parking, Paid parking, Parking permit

Construction Year

1906

Build Type

Existing

Acceptance

directly

DESCRIPTION

Dit mooie en nette 3-kamer (2 slaapkamers) appartement ligt midden in een van de leukste stukjes van
het centrum van Den Haag. De woning heeft veel lichtinval en een heerlijk zonnig terras. Alle wenselijke
winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden bevinden zich op loopafstand. Ook zijn er goede
openbaar vervoersvoorzieningen en bevindt dit appartement zich op korte afstand van het Centraal
Station. Een leuk en comfortabel appartement op een top locatie!
Indeling:
Entree met eigen opgang naar het appartement op de 1e etage, woonkamer voorzien van een half-open
keuken, vanuit de L-vormige keuken heeft u toegang doormiddel van openslaande deuren naar het
binnenplaatsje, de badkamer is voorzien van een douche, wastafel en toilet, slaapkamer met aan de
achterzijde een balkon, 2e slaapkamer welke tevens gebruikt kan worden als studeerkamer.
Details:
- beschikbaar per 15 maart
- oplevering gestoffeerd
- minimale huurtermijn 1 jaar
- huisvestingsvergunning van toepassing
- waarborgsom 1 maand huur
- geen bemiddelingskosten
___________________________________________________________________________________________________
This beautiful and neat 3-room (2 bed rooms) apartment is located in the middle of one of the nicest
parts of the center of The Hague. The house has lots of light and a wonderful sunny terrace. All
desirable shops, restaurants and nightlife are within walking distance. There are also good public
transport facilities and this apartment is located on a short distance from Central Station. A nice and
comfortable apartment on a top location!
Layout:
Entrance with private entrance to the apartment on the 1st floor, living room with a half-open kitchen,
from the L-shaped kitchen you have access through patio doors to the patio, the bathroom has a
shower, sink and toilet, bedroom with a balcony at the rear, 2nd bedroom which can also be used as a
study room.
Details:
- available from March 15th
- completion upholstered
- minimum rental period 1 year
- housing permit applicable
- deposit 1 month rent

DESCRIPTION
- no brokerage fee

PHOTOS

PHOTOS

