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Kenmerken
Huurprijs per maand:

€ 1.250,excl.

Prins Hendrikstraat
5611HL Eindhoven
Huurprijs per maand € 1.250,- excl.

Adres:

Prins Hendrikstraat

Postcode:

5611HL

Plaatsnaam:

Eindhoven

Type woning:

Appartement

Aantal kamers:

2

Aantal slaapkamers:

1

Woonoppervlakte:

60 m²

Borgsom:

€ 1.250,-

Ligging:

Centrum

beschikbaar:

2020-03-01

Extra's:

Gestoffeerd
Gemeubileerd
Tuin
Balkon /
dakterras
Parkeergelegenheid
Lift
Garage
Schuur / berging

Bergstraat 24
5611 JZ Eindhoven
040-2116149
info@brickvastgoed.nl

www.brickvastgoed.nl

Luxe afgewerkt 2-kamer appartement gelegen op een toplocatie nabij de Kleine Berg en het
Wilhelminaplein.
Het appartement is gelegen in het centrum van Eindhoven met al haar voorzieningen op loopafstand
zoals o.a. het Centraal Station, TU/e, alle gewenste restaurants en winkels. Het appartement beschikt
over een ruime woonkamer met moderne keuken (1,5 jaar oud) en een grote slaapkamer. Naast je eigen
balkon, is er ook een ruime binnentuin waar je lekker buiten kan zitten.
Indeling
Via een overdekte toegang kom je bij het bellentableau en de brievenbussen. Door de centrale hal loop je
naar het binnenterrein. Een gezellige plek om in de mooie zomermaanden je tijd door te brengen. Vanuit het
binnenterrein kom je bij de woning.
De hal geeft toegang tot de slaapkamer, de toiletruimte voorzien van fonteintje en de woonkamer.
De slaapkamer is ruim van formaat en gelegen aan de achterzijde van het appartement. Vanuit de slaapkamer
toegang tot de badkamer voorzien van ligbad met douchemogelijkheid, wastafel en aansluiting voor de
wasmachine.
De woonkamer staat in verbinding met de open luxe keuken. De keuken is voorzien van alle gewenste
apparatuur zoals een vaatwasser, afzuigkap, koelkast, diepvries, combimagnetron en inductiekookplaat.
De woonkamer geniet van veel licht door de vele raampartijen. Vanuit de woonkamer is er toegang tot het
balkon, gelegen aan de straatzijde.
Bijzonderheden
- Mogelijkheid tot het aanvragen van een parkeervergunning.
- Appartement is voorzien van een eigen berging
- Wonen op de mooiste locatie van Eindhoven, hartje centrum maar toch rustig
Bijzonderheden:
- Beschikbaar per: 01-03-2020
- De geadverteerde huurprijs is gebaseerd op een huurcontact voor minimaal 12 maanden.
- Gas, water & licht is niet inbegrepen in de huurprijs
- Voorschot gas, water & licht zal ongeveer 150 - 200 euro per maand bedragen
- Internet en tv zal ongeveer 50 euro per maand bedragen
Brick Vastgoed is de specialist voor het huren en verhuren van woningen en appartementen in de regio
Eindhoven.
Ga voor het complete woningaanbod naar www.brickvastgoed.nl, de expert in housing voor expats.
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