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Kenmerken
Huurprijs per maand:

€ 1.145,prijs is inclusief

Heilige Geeststraat
5611 HN Eindhoven
Huurprijs per maand € 1.145,- prijs is inclusief

Adres:

Heilige Geeststraat

Postcode:

5611 HN

Plaatsnaam:

Eindhoven

Type woning:

Hoekwoning

Aantal kamers:

3

Aantal slaapkamers:

2

Woonoppervlakte:

70 m²

Borgsom:

€ 1.145,-

Ligging:

Centrum

beschikbaar:

2020-05-01

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

Karakteristieke, gemeubileerd appartement in de elegante bouwstijl van de twintiger jaren. De woning ligt in
de zeer gewilde “De Bergen” op loopafstand van het centrum van Eindhoven. Alle voorzieningen zijn in de
directe nabijheid.
Via een beveiligde ingang bereik je via een trap de eerste verdieping waar je toegang krijgt tot de eerste
slaapkamer van 10 m2 en de woonkamer van 32 m2.
Dit leuke 3 kamer appartement beschikt over een ruime woonkamer met open keuken, voorzien van
gaskookplaat en afzuiging.
Mooie lichtinval vanuit de grote raampartij aan de balkonzijde zorgt voor een leuke sfeer. De houten vloer en
de glad gestucte wanden dragen bij een moderne uitstraling.
Vanuit de woon / eetkamer is er toegang tot de badkamer van 5m2 met toilet en bad / douche en wastafel.
Daar is tevens een wasmachine aan te sluiten. Aan de andere kant is de tweede slaapkamer van 11 m2.
Het betreft een sfeervolle ruime gedeeltelijk gemeubileerde woning met een balkon.
Bijzonderheden:
- Enkel beschikbaar short stay, max 6 maanden
- Niet eerder in Nederland ingeschreven gestaan
- Beschikbaar per 01 mei 2020
Voorschot GWE/Ziggo (bij 2 personen): € 200,- 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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