Verhuur brochure Noordeinde 139d 0000AA te 's-gravenhage

Vraagprijs

€ 995 p/m

Bouwjaar

0000

Adres

Noordeinde 139d

Postcode

0000AA

Plaats

's-gravenhage

Omschrijving
ENGLISH TEXT BELOW
---------------------------------

Verhuur uitsluitend aan 1 persoon! met aantoonbaar voldoende inkomen en een vast dienstverband of tijdelijk
dienstverband met een looptijd van minimaal 12 maanden vanaf ingangsdatum huurovereenkomst. Voor zelfstandigen
geldt aantoonbaar voldoende inkomsten en continuÃƒÆ’Ã‚Â¯teit

Geheel gerenoveerd, beknopt, maar luxe 1 slaapkamer appartement (ca. 49m2) in een uniek deel van het
stadscentrum. Het appartement heeft een grote woonkamer met ingebouwde kasten en een moderne keuken in
glanzend wit met natuurstenen aanrechtblad en vrijstaand keukenelement met eethoek. De keuken is voorzien van
hoogwaardige inbouwapparatuur (Siemens) zoals een koelkast/vriezer, vaatwasser, keramische kookplaat en oven. Er
zijn dubbele deuren naar een balkon. De hal is voorzien van een inbouwkast met wasmachine aansluiting en extra
berging.
Er is een badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel, toilet en handdoekradiator. Slaapkamer aan de rustige
achterzijde van het pand.
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Gedeeltelijk gestoffeerd/gemeubileerd. Centrale verwarming is inbegrepen. Per direct beschikbaar.

Gecentreerd rond Paleis Noordeinde, het werkpaleis van Koning Willem-Alexander, ligt een van de meest unieke en
inspirerende winkelstraten van Europa: ÃƒÂ¢Ã‚â‚¬Ã‚ËœHet NoordeindeÃƒÂ¢Ã‚â‚¬Ã‚â„¢. In een compact gebied vind je
een overvloed aan historische monumenten, kunstgalerijen, high-end modewinkels en vele unieke en originele winkels
die je nergens anders vindt. Als u op zoek bent naar moderne of klassieke kunstvoorwerpen, custom- of merkmode, een
uniek cadeau of een bijzonder souvenir, dan is een bezoek aan ÃƒÂ¢Ã‚â‚¬Ã‚ËœHet NoordeindeÃƒÂ¢Ã‚â‚¬Ã‚â„¢ zeker
de moeite waard. De vele restaurants van wereldklasse en prijswinnende koffiebars maken je trip naar
ÃƒÂ¢Ã‚â‚¬Ã‚ËœHet NoordeindeÃƒÂ¢Ã‚â‚¬Ã‚â„¢ compleet. Bron http://nl.hetnoordeinde.nl

Rent only to 1 person! with demonstrable sufficient income and a permanent or temporary employment contract with a
duration of at least 12 months from the commencement date of the lease.
For the self-employed: demonstrable sufficient income and continuity.

Completely renovated small but luxurious 1 bedroom apartment (approx. 49m2) in a unique part of the City Center. The
apartment has a large living with built in cupboards and a modern kitchen in glossy white with natural stone counter top
and detached kitchen element with dining area. The kitchen is provided with top quality built-in equipment (Siemens) like
a fridge/freezer, dish washer, ceramic cooker and oven. There are double doors to a balcony. The hall is provided with a
built-in closet with a washing machine and extra storage.
ThereÃƒÂ¢Ã‚â‚¬Ã‚â„¢s a bathroom with walk-in shower, washbasin furniture, toilet and towel radiator. Bedroom at the
quit backside of the building.
Partly furnished. Central heating is included. Available immediately

Centered around Noordeinde Palace, the palace where the king of The Netherlands works, lies one of the most unique
and inspiring shopping districts of Europe: ÃƒÂ¢Ã‚â‚¬Ã‚ËœHet NoordeindeÃƒÂ¢Ã‚â‚¬Ã‚â„¢. In a compact area you find
an abundance of historic monuments, art galleries, high end fashion stores and many unique and original stores that you
simply cannot not find anywhere else. If you are looking for modern or classical art objects, custom or branded fashion,
a unique gift or a special souvenir, you will find a visit to ÃƒÂ¢Ã‚â‚¬Ã‚ËœHet NoordeindeÃƒÂ¢Ã‚â‚¬Ã‚â„¢ an experience
well worth your time. The many world class restaurants and prize winning coffee bars make your trip to
ÃƒÂ¢Ã‚â‚¬Ã‚ËœHet NoordeindeÃƒÂ¢Ã‚â‚¬Ã‚â„¢ complete. Bron http://en.hetnoordeinde.nl/

Kenmerken
Overdracht
prijs

â‚¬ 995,- p/m

status

beschikbaar

aangeboden sinds

13 april 2022
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aanvaarding

per direct

bemiddelingskosten

Geen

servicekosten

â‚¬ 25.00 p/m

waarborgsom

â‚¬ 995.00

Bouw
soort

appartement

soort appartement

bovenwoning

soort bouw

bestaande bouw

bouwjaar

1900

bouwperiode

-1906

soort dak

mansarde dak

Indeling
aantal woonlagen

1

gelegen op woonlaag

2

badkamervoorzieningen

toilet, douche

aantal kamers

2

aantal slaapkamers

1

aantal badkamers

1

Oppervlakten en inhoud
woonoppervlakte

35 mÂ²

gebouwgebonden buitenruimte 6 mÂ²
inhoud

95 mÂ³

Buitenruimte
ligging
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Foto overzicht
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