
€ 1.200 per maand

HUURPRIJS

Voorthuizen

Klompenmakerslaan 32

Uitgebouwde middenwoning met grote berging
Gelegen op een rustige locatie
Vrij uitzicht over een groen strook
Te huur voor maximaal 2 jaar

Perceel: 159 m²

Wonen: 109 m²

Slaapkamers: 3



Voorthuizen, Klompenmakerslaan 32

Te huur voor een periode van maximaal 2 jaar, uitgebouwde MIDDENWONING met grote 
berging, gelegen op rustige locatie in een woonwijk. De woning is op de begane grond 
uitgebouwd en hierdoor is er een mooie woonruimte ontstaan. Vanuit de erker aan de 
voorzijde is er een vrij uitzicht over een groenstrook. De woning is grotendeels geïsoleerd, 
heeft 3 slaapkamers en een grote zolder met 2 Velux dakramen. Het perceel is 159 m2.

Indeling:
Begane grond:
Entree, hal, meterkast, toilet met fonteintje. Woonkamer met deur naar trapopgang, 
trapkast. Keuken met keramische kookplaat, afzuigkap, oven, koelkast, vriezer en 
vaatwasser.

1e etage: 
Overloop, 3 slaapkamers, waarvan 1 met toegang tot het balkon, badkamer met 
ligbad/douche, toilet en wastafel.

2e etage:
Via vaste trap bereikbare zolderruimte met 2 Velux dakramen, opstelling CV ketel en 
aansluiting wasmachine.

Bijzonderheden:
- Het woonoppervlakte is circa 109 m2, balkon circa 14 m2, berging circa 13 m2 
- De woning is voorzien van CV en grotendeels geïsoleerd, Energielabel B
- Huurtermijn maximaal 2 jaar
- Onder voorbehoud van gunning door verhuurder
- Minimaal (gezamenlijk) bruto jaarinkomen € 55.000,-
- Huurbedrag is exclusief gas, water en elektriciteit
- Huisdieren zijn niet toegestaan
- Er wordt een huurderscheck gedaan waarbij onder andere de financiële gegoedheid  
wordt getoetst

- BKR toetsing aan te leveren door huurder
- Waarborgsom € 1.200,-

Aanvaarding:
In overleg.

Huurprijs:
€ 1.200,- per maand
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