TE HUUR

Van Diemenstraat 205
2518 VB Den Haag
Gestoffeerd
€ 1.495 p.m. ex.

KENMERKEN

Prijs

€ 1.495 p.m. ex.

Inrichting

Gestoffeerd

Adres

Van Diemenstraat 205

Postcode

2518 VB

Stad

Den Haag

Wijk

Zeeheldenkwartier

Ligging

Aan rustige weg, In centrum, In woonwijk, Beschutte ligging

Woningtype

Bovenwoning

Woonruimte

65m²

Inhoud

205m³

Kamers

3

Slaapkamers

2

Parkeren

Betaald parkeren, Parkeervergunning

Bouwjaar

-1906

Woontype

Bestaande bouw

Oplevering

Per direct

OMSCHRIJVING

Please find the English text below;
In het populaire Zeeheldenkwartier bieden we u aan dit volledig prachtige gerenoveerde appartement.
U zou de eerste huurder te zijn!
Met de gezellige Prins Hendrikstraat om de hoek met de diverse restaurantjes en winkels! Tramlijn 3 en
16 om de hoek en het centrum op loopafstand!
Indeling: Binnenkomst in hal; trap naar de eerste etage, entree eigen opgang, ruime slaapkamer, zeer
nette smaakvolle badkamer met wastafel en inloopdouche en toilet. 2e slaapkamer. Ruime en lichte
woon -en eetkamer; open keuken en voorzien van alle benodigde apparatuur.
In de gehele woning ligt een PVC vloer. De woning wordt verwarmd d.m.v. vloerverwarming
Bijzonderheden:
- De woning wordt gestoffeerd aangeboden
- Beschikbaar per direct
- Huurprijs € 1.495,- Borg € 1.495,- Balkon
- dubbel glas
- Huisdieren zijn niet toegestaan
- Woningdelers kunnen helaas niet reageren
------------------------------------------------------------------------------------------------------------English text;
In the popular Zeeheldenkwartier we offer you this completely renovated apartment. You would be the
first tenant!
With the cozy Prins Hendrikstraat around the corner with various restaurants and shops! Tram 3 and 16
around the corner and the center within walking distance!
Layout: Entry into hall; stairs to the first floor, entrance private entrance, spacious bedroom, very neat
tasteful bathroom with sink and walk-in shower and toilet. 2nd bedroom. Spacious and bright living and
dining room; open kitchen and equipped with all necessary equipment.
There is a PVC floor throughout the house. The house is heated by means of underfloor heating
Particularities:
- The house is offered unfurnished
- Available immediately
- Rental price € 1.495,- Deposit € 1.495,-

OMSCHRIJVING
- Balcony
- double glass
- Pets are not allowed
- Unfortunately, home sharers cannot respond
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