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HUURPRIJS 
€ 1.350 P.M.

LANGE HEUL 728, BUSSUM



Woonoppervlakte : 66 m²

Perceeloppervlakte : 0 m²

Inhoud : 218 m³

Bouwjaar : 1960-1970

Soort woning : bovenwoning

Type woning : appartement

Aantal kamers : 4

Aantal slaapkamers : 3

Energielabel : -

Lange Heul 728, Bussum



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Strak gerenoveerd 4-kamer HOEKappartement op 

de 4e en tevens bovenste woonlaag met balkon op 

het zuidwesten en vrij uitzicht. Het appartement 

beschikt over een bergkast op de galerij en een 

berging in de onderbouw en is te bereiken via een 

afgesloten hal met trappenhuis. In de nabije 

omgeving bevinden zich winkels, het NS station 

Bussum-Zuid, uitvalswegen en natuurgebied de 

'Bussummerheide'. 





Indeling: 


Entree, hal met intercom en vernieuwde 

groepenkast, moderne dichte keuken, 1 grote en 1 

kleinere slaapkamer,  badkamer met inloopdouche 

wastafelmeubel, zonnige woon/eetkamer, 3e 

slaap/werkkamer met toegang tot het zonnige 

balkon. 





Het appartement is grotendeels voorzien van 

kunststof kozijnen en, m.u.v. de voordeur, volledig 

voorzien van dubbele beglazing. 





Kenmerken: 


• volledig gemoderniseerd appartement


• gebruiksoppervlakte 58 m² 


• zonnig balkon op het zuidwesten met vrij uitzicht 


• een berging van ruim 6 m² in de onderbouw v.v. 

elektra


• aansluiting wasmachine/droger in de bergkast op 

de galerij 


• direct bij de heide, winkels, sportvoorzieningen, 

uitvalswegen en NS station 


 


Huurvoorwaarden:


• Per direct beschikbaar


• Minimale huurperiode 24 maanden


• Waarborgsom 2 maanden huur (inclusief 

servicekosten)


• Voorbehoud gunning eigenaar


• Huurprijs is exclusief € 35,- voorschot stookkosten 

en € 37,50 bijdrage in de servicekosten





Om in aanmerking te komen voor dit 

huurappartement dienen de volgende documenten 

te kunnen worden overlegd:


• Kopie legitimatiebewijs


• Kopie 3 recente salarisstroken


• Werkgeversverklaring


• Verhuurdersverklaring (indien mogelijk)
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PLATTEGROND 

www.heyen.nl



PLATTEGROND 

Lange Heul 728, Bussum



LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?
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INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heyen Makelaars

Huizerweg 8

1402AA

Bussum

TEL. 035-6947821
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