
€ 1.200,- per maand

HUURPRIJS

Barneveld

Haanschotenstraat 2-E

3- kamer appartement op de 2e verdieping
Moderne keuken met alle inbouwapparatuur
Royale woonkamer met toegang tot sfeervol balkon
Complex voorzien van lift, videofooninstallatie en automatische deuropener
Gelegen in  het gezellige centrum met alle voorzieningen op loopafstand

Inhoud: 254 m³

Wonen: 82 m²

Slaapkamers: 2



Barneveld, Haanschotenstraat 2-E

Netjes afgewerkt 3-KAMER APPARTEMENT met een leuk balkon op de 2e verdieping en 
gelegen in het centrum met alle voorzieningen als winkels, supermarkt, openbaar vervoer 
op loopafstand. Het appartement heeft een royale woonkamer, moderne en complete 

keuken en 2 mooie slaapkamers. Het geheel is voorzien van een strakke laminaatvloer. Het 
kleinschalige complex is uiteraard voorzien van een lift en een videofooninstallatie met 
automatische deuropener. Ook is er een berging op de begane grond. 

Indeling appartement:

Entree, hal met meterkast en kast met CV ketel, woonkamer met toegang tot het balkon, 
keuken met inbouwapparatuur (keramische kookplaat, afzuigkap, koel-/vriescombinatie, 
vaatwasser), toilet met fonteintje, grote slaapkamer met toegang tot het balkon, 2e

slaapkamer met draai-/kiepraam, badkamer met bad/douche, wastafel en wasmachine-
aansluiting, grote bergingskast.

Bijzonderheden:
- Het bouwjaar van de woning is 1997.
- De woonoppervlakte is circa 82 m², het inpandige balkon is circa 5 m² en de berging is 
circa  5 m².

- Verwarming en warm water middels CV ketel, Nefit 1997.
- De woning is volledig geïsoleerd.
- Het complex is voorzien van een lift en van een videofooninstallatie. 

Huurvoorwaarden:
- Oplevering in overleg.

- Huurtermijn is minimaal 1 jaar.
- Borg is € 2.400,--.
- Huurprijs is exclusief gas, water en elektra. Er zijn geen servicekosten verschuldigd.
- Er zal een huurderscheck worden gedaan waarbij onder andere de financiële gegoedheid 
wordt getoetst.
- Toetsing BKR aan te leveren door huurder.
- Minimaal (gezamenlijk) inkomen € 52.500,--.
- Onder voorbehoud van gunning door verhuurder.
- Huisdieren zijn niet toegestaan.
- Roken in de woning is niet toegestaan.
- Parkeren kan op nabijgelegen openbare parkeerterrein (vergunning aanvragen mogelijk).








































