TE KOOP

Europastraat 26
6365 AV Schinnen
Op aanvraag

KENMERKEN

Vraagprijs
Status
Oplevering
Soort woonhuis
Oppervlakte
Kamers
Slaapkamers

Op aanvraag
Verhuurd
Per direct
Eengezinswoning, hoekwoning
100m²
6
3

Ten aanzien van de juistheid kan door LWM geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig
recht worden ontleend.

OMSCHRIJVING

Welkom, op de zeer gewilde locatie Europastraat 26 te Schinnen.
Deze mooie woning met een ruime achtertuin op het zuiden. Deze woning is per 1 juli 2019 te huur.
Half vrijstaande hoekwoning met eigen carport.
Het betreft een rustige wijk nabij diverse winkels, uitvalswegen en natuurrijke omgeving.
Souterrain: Provisiekelder
Begane grond: Onderhoudsvriendelijke voortuin, hal, toilet, ruime lichte woonkamer (ca. 7,4 x 3,5) en een moderne keuken (ca. 3,6
x 2,4).
Eerste verdieping: Overloop, volledig betegelde badkamer, aparte toiletruimte.
Drie slaapkamers; slaapkamer 1 (ca. 3,9 x 3,5) eventueel met airco, slaapkamer 2 (ca. 3,4 x 3,5) en slaapkamer 3 (ca. 2,9 x 2,4).
Tweede verdieping: Middels een vlizotrap te bereiken royale bergruimte met HR CV ketel.
Bijzonderheden:
+ Grote open ruimtes.
+ Achtertuin met veel privacy en onderhoudsarm.
+ De huurprijs bedraagt € 875,- per maand exclusief gas, water, elektra, tv en internet etc.
+ Waarborg is 3 maand kale huur.
+ Per 1 juli 2019 beschikbaar.
Ligging:
Bushalte is op ca. 450m afstand
De snelweg is ca 2 km
Basisschool de Sprong zeer dichtbij op ca. 1,2km afstand
Supermarkt op loopafstand.
(bron: Google Maps)
Disclaimer:
Deze informatie is met zeer grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn ter indicatie. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem
of haar van belang zijn. Wij adviseren ten alle tijde het inschakelen van een deskundige vertegenwoordiger. Indien u als koper
geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn
te kunnen overzien.
Genoemde maten zijn aangeleverd, zijn dus nog te controleren door makelaar en huurder mits de huurder dit noodzakelijk acht.
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