
€ 1.100,- per maand

HUUR PRIJS

Barneveld

Herfsttuin 26

Zonnig gelegen 3-kamer appartement
Rustige locatie in de wijk ‘de Burgt’
Prachtig vrij uitzicht over waterpartij
Royaal balkon
Mooie keuken en badkamer

Inhoud: 230 m²

Wonen: 81 m²

Slaapkamers: 2



Barneveld, Herfsttuin 26

3-KAMER APPARTEMENT op een bijzonder mooie locatie met een prachtig vrij uitzicht op 
een waterpartij gelegen op de eerste verdieping. Het appartement is goed onderhouden, 
heeft een royaal en zonnig balkon, voorzien van een videofoon installatie, eigen 
parkeerplaats en een eigen berging op de begane grond.

Indeling:

Entree, hal, meterkast, toilet met fonteintje, grote slaapkamer met deur naar balkon, 2de 
slaapkamer, badkamer met ligbad, douchecabine en wastafel, royale gezellige woonkamer 
met openslaande deur naar het balkon, half-open keuken in hoekopstelling met 
inbouwapparatuur (vaatwasser, combi-oven/magnetron, 4-pits gasfornuis, afzuigkap, 
koelkast en vriezer), praktische bergkast met opstelling C.V. en aansluiting wasmachine en 
droger. Vanuit de woonkamer heeft u een heerlijk vrij en zonnig uitzicht over een 
waterpartij. 

Bijzonderheden:
- Het bouwjaar is 2001-2002.  

- De inhoud bedraagt circa 230 m³.
- Het woonoppervlak bedraagt circa 81 m², de gebouwgebonden buitenruimte (balkon) 
circa 9 m², de externe bergruimte (inpandige berging) is circa 9 m².
- Het complex is voorzien van een lift en het appartement van een videofooninstallatie.
- De woning is voorzien van C.V. (ketel Ferroli 2018). Warmwatervoorziening via C.V.
- De woning is volledig geïsoleerd (dak-, muur- en vloerisolatie en volledig dubbel glas). 

De volgende huurvoorwaarden zijn van toepassing:
- - Huurtermijn is minimaal 1 jaar. 
- - Borg is 1 maandhuur. 
- - Servicekosten zijn € 65,00. 

- - Er zal een huurderscheck worden gedaan waarbij onder andere de financiële 
gegoedheid wordt getoetst. 

- - Toetsing BKR aan te leveren door huurder.
- - Minimaal (gezamenlijk) inkomen € 55.000,--.
- - Onder voorbehoud van gunning door verhuurder.
- - Huisdieren zijn niet toegestaan.
- - Roken is niet toegestaan.

Aanvaarding:
In overleg.


















