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Kenmerken
Huurprijs per maand:

€ 1.450,excl.

Veestraat
5595GG Leende
Huurprijs per maand € 1.450,- excl.

Adres:

Veestraat

Postcode:

5595GG

Plaatsnaam:

Leende

Type woning:

Appartement

Aantal kamers:

5

Aantal slaapkamers:

2

Woonoppervlakte:

145 m²

Borgsom:

€ 1.550,-

Ligging:

groene omgeving

beschikbaar:

2022-05-12

Extra's:

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

Gelegen in Leende ligt dit bijzondere, ruime en luxe gestoffeerd appartement in de Veestraat. Het appartement
heeft een woonoppervlakte van ca. 145m2. Het ligt op/bij een bedrijventerrein en dichtbij de snelweg.
Bergstraat 24
5611 JZ Eindhoven
040-2116149
info@brickvastgoed.nl

www.brickvastgoed.nl
Entree:
Via de garage toegang tot de hal op de begane grond. Vanuit hier toegang tot de meterkast en via de trap
toegang naar de eerste etage.
Ruime entree met toegang tot alle vertrekken.
Woonkamer: Ruime L-vormige woonkamer met grote raampartijen voor veel lichtinval. Gezellige openhaard.
Keuken: Zeer ruime nieuwe keuken voorzien van een vaatwasser, inductiekookplaat, afzuigkap, spoelbak,
koelkast, seperate vriezer en voldoende opbergruimte.
Kamer 1: Aparte kamer welke perfect gebruikt kan worden als opslag.
Kamer 2: Ruime kamer met aansluitingen voor de wasmachine. Perfecte ruimte om te gebruiken als logeerkamer
of werkkamer.
Kamer 3: Zeer ruime slaapkamer met inpandinge kastruimte met directe toegang tot de badkamer.
Toilet: In de hal, naast de trap gelegen, een apart hangend toilet met fonteintje.
Badkamer: Zeer ruime en luxe badkamer gelegen aan de achterzijde van de woning. Voorzien van toilet, zeer
ruime inloopdouche en dubbele wastafel.
Bijzonderheden:
- Beschikbaar per: direct
- De geadverteerde huurprijs is gebaseerd op een huurcontact voor minimaal 12 maanden.
- Water & licht is niet inbegrepen in de huurprijs (het betreft een gasloze woning)
- Voorschot water & elektra bedraagt 100 euro per maand
- Internet en tv zal ongeveer 50 euro per maand bedragen
- Het appartement is zeer luxe afgewerkt en heeft triple glas
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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