TE HUUR

Vrederustlaan 3 - D
2543SE Den Haag
€ 505 p.m. ex.

KENMERKEN

Prijs

€ 505 p.m. ex.

Postcode

2543SE

Ligging

In woonwijk, Vrij uitzicht

Woningtype

Galerijflat

Woonruimte

55m²

Kamers

2

Oplevering

Per direct

Stad

Den Haag

Adres

Vrederustlaan 3 - D

Bouwjaar

1964

OMSCHRIJVING

LET OP! WIJ NEMEN UW AANVRAAG ALLEEN IN BEHANDELING ALS U AAN DE GESTELDE
INKOMENSEIS VAN € 1.350,00 NETTO PER MAAND VOLDOET EN ONS IN BEZIT STELT
VAN EEN KOPIE LEGITIMATIE EN 3 RECENTE LOONSTROKEN / SPECIFICATIES VAN
UITKERING.
In "Bouwlust" gelegen 2- kamer appartement (ca. 55m2) met 1 slaapkamer met balkon.
Complex met privéberging, gezamenlijke fietsenberging en lift. Het is gunstig gelegen ten
op zichten van sportfaciliteiten (Uithof), winkelcentra (De Stede), openbaar vervoer en
diverse uitvalswegen.
In de omliggende straten bevindt zich voldoende parkeergelegenheid (vrij).
Indeling:
* Hoofdentree op straatniveau, brievenbussen
* Trap of lift naar de etage van het appartement.
* Entree; gang met meterkast (3gr + als)
* Keuken (1.75m x 2.28/3.04m) met aansluiting wasmachine
* Badkamer voorzien van douche en wastafel
* Lichte woonkamer (ca 24m2)
* Balkon
* Ruime Slaapkamer (ca 12m2).
* Privé-berging op de tussenetage
* Gezamenlijke fietsenberging bevindt zich in de onderbouw.
LET OP! HUISVESTINGSVERGUNNING VERPLICHT!!
Verdient u als single of als stel minder dan € 48.300, = per jaar dan komt u WEL in
aanmerking voor dit appartement, mits u voldoende verdient om de huur maandelijks te
kunnen voldoen.
Verdient u meer dan bovenstaande bedragen dan komt u helaas NIET in aanmerking.
Beschikbaar: 1 december 2021
Huurprijs: €505,10 exclusief
Voorschot stookkosten € 75,00
Voorschot servicekosten € 63,00 (Servicekosten bestaan uit: water, lift installatie,
verlichting en schoonmaak van algemene ruimtes en glazenwasser)
Naambordje: € 30,00

OMSCHRIJVING
Waarborgsom € 505,10

LET OP, U KUNT ALLEEN REAGEREN PER E-MAIL.
Om in aanmerking te komen voor een woning kunt u alleen reageren via een mailreactie
naar reactie@woltershousing.nl. U geeft hierin een korte introductie van uzelf en/of uw
medehuurder(s).
WAT ONTVANGEN WIJ BIJ VOORBAAT GRAAG VAN U:
- Kopie legitimatie
- 3 recente salarisstroken
WAT WILLEN WIJ GRAAG VAN U WETEN:
- Het adres waarvoor u in aanmerking wenst te komen en wil bezichtigen
- Uw gezinssamenstelling ( met hoeveel personen gaat u huren?);
- Uw leeftijd en van de eventuele medehuurders;
- Uw maandelijkse inkomen ( Bruto of Netto ) en van de eventuele medehuurders;
-Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde / onbepaalde tijd, studiefinanciering,
uitkering, borgsteller, jaarcijfers als zelfstandige of anders;
- Mocht u een afwijkende inkomens situatie hebben dan graag korte uitleg;
- Voor welk bedrijf werkt u;
-Heeft u huisdieren en zo ja welk soort huisdier(en).
Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden!
Wolters Housing BV gaat netjes met uw gegevens om conform privacy wetgeving. U
gegevens worden slechts en alleen besproken met de eigenaar van het appartement en
niet gedeeld met derden. Als u niet in aanmerking komt voor een appartement dan worden
uw gegevens vernietigd.
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