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Kenmerken
Huurprijs per maand:

€ 1.700,excl.

Pastoor Petersstraat
5612 WG Eindhoven
Huurprijs per maand € 1.700,- excl.

Adres:

Pastoor
Petersstraat

Postcode:

5612 WG

Plaatsnaam:

Eindhoven

Type woning:

Appartement

Aantal kamers:

3

Aantal slaapkamers:

2

Woonoppervlakte:

80 m²

Borgsom:

€ 1.700,-

Ligging:

Centrum

beschikbaar:

2022-11-01

Extra's:

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

Dit twee slaapkamer appartement is gelegen in het centrum van Eindhoven, op enkele minuten loopafstand van
het centraal station. Ook de Technische Universiteit Eindhoven is vlakbij. In de buurt zijn er scholen, sportschool,
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supermarkten en restaurants, erg handig om in te wonen.
Het appartement is 80 vierkante meter met twee slaapkamers, een moderne woonkamer en een volledig
uitgeruste keuken. De badkamer en het toilet zijn recentelijk vernieuwd.
Er is een eigen ruime berging op de begane grond voor uw fietsen, het balkon op het zuiden met veel lichtinval
in de woonkamer. De entree van het gebouw en de lift zijn in 2021 nieuw gerenoveerd. Er is openbare
parkeergelegenheid direct voor het appartement en bij Gemeente Eindhoven kan tegen een zeer laag
maandtarief een parkeervergunning worden aangevraagd. Er is een tweepersoonsbed, een eenpersoonsbed en
kasten in de slaapkamers. Het appartement is volledig gemeubileerd.
Bijzonderheden:
- Beschikbaar per: 1 november 2022
- 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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