
€ 1.500,=  PER MAAND

HUURPRIJS

Voorthuizen

Ploeg 1

Tijdelijk te huur!
Royale hoekwoning met garage
Gelegen op een mooie en rustige locatie
De woning wordt gestoffeerd en grotendeels gemeubileerd verhuurd
Mooie aangelegde tuin

Perceel: 232 m²

Wonen: 124 m²



Voorthuizen, Ploeg 1

Te huur voor de periode van 10 januari 2023 tot 1 mei 2023 ! 
Royale HOEKWONING met garage gelegen op een mooie en rustige locatie in woonwijk 
“de Kromme Akker”. De woning wordt gestoffeerd en grotendeels gemeubileerd 
verhuurd, heeft een mooi aangelegde tuin, complete keuken en badkamer en meerdere 
slaapkamers. Het woonoppervlakte van de woning is circa 124 m² en het perceel is 232 m² 
groot.

Indeling:
Begane grond: Entree, meterkast, trapopgang, toilet met fonteintje, woonkamer met open 
haardkachel en trapkast, keuken met diverse inbouwapparatuur (5 pits inductie kookplaat, 
afzuigkap, combi-oven, vaatwasser, koel-/vriescombinatie). Vanuit de woonkamer is er 
toegang tot de sfeervol aangelegde tuin met achterom.

1e etage: 
Overloop, 3 slaapkamers waarvan 1 met vaste kastenwand, badkamer met douche, toilet 
en wastafel. De ouderslaapkamer is voorzien van een elektrisch rolluik.

2e etage: 
Bereikbaar met een vaste trap, overloop, 2 slaapkamers, grote ruimte met dakkapel waarin 
opstelplaats CV ketel, boiler, wasmachine en droger.

3e etage:
Zolderberging (blijft in gebruik bij verhuurder).

Bijzonderheden:
- De woning wordt gestoffeerd en grotendeels gemeubileerd aangeboden.
- De woning is voorzien van CV. Warmwatervoorziening via CV en boiler.
- De woning is uitstekend geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen.
- Huisdieren zijn niet toegestaan. 
- Roken in de woning is niet toegestaan.
- Huurtermijn van 10 januari 2023 tot 1 mei 2023 
- Inkomenseis: minimaal (gezamenlijk) bruto jaarinkomen € 65.000,=.
- Waarborgsom 2 maanden huur.
- Toetsing BKR registratie (aanleveren door huurder).
- NVM Woontoets behoort tot de mogelijkheden.

- Verhuurder accepteert geen ‘delers’ of studenten voor deze woning.
- Onder voorbehoud van gunning door verhuurder.

Huurprijs: € 1.500,= per maand (exclusief gas, water, elektriciteit, tv en internet. 
Hiervoor wordt een voorschot van € 300,-- per maand betaalt met verrekening).

Aanvaarding:  
per 10 januari 2023.
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