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HUURPRIJS 
€ 1.200 P.M.

AMBACHTSWEG 86, HUIZEN



Woonoppervlakte : 65 m²

Energielabel : C

Inhoud : 150 m³

Bouwjaar : 1987

Soort woning : portiekflat

Type woning : appartement

Aantal kamers : 3

Aantal slaapkamers : 2

Ambachtsweg 86, Huizen



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

WONINGDELERS NIET TOEGESTAAN 





Wonen in een 3-kamer appartement bij het water? 

Hier kunt u zo intrekken. Dit is een heerlijke en 

uitstekend verzorgd 3-kamerappartement op de 3e 

woonlaag van een kleinschalig 

appartementencomplex met voldoende bergruimte 

in de woning.





Het appartement heeft een zonnig balkon op het 

westen welke over de jachthaven uitkijkt.





Indeling: entree, gang met garderobe en toegang 

tot lichte woonkamer met open moderne keuken 

voorzien van diverse inbouwapparatuur, waaronder; 

koelkast, vriezer, oven, gaskookplaat en afzuigkap. 

Door het gehele appartement ligt een drempelloze 

laminaatvloer. Vanuit de woonkamer kom je op een 

heerlijk balkon aan de voorzijde. Via de gang kom je 

bij een grote provisie/stookruimte, separaat toilet, 

ruime badkamer met douche en 

wasmachineaansluiting en twee royale slaapkamers 

aan de achterzijde.





Het appartement is voorzien van goede isolatie, 

onder andere hardhouten kozijnen en isolatieglas. 

Genoeg ruimte om te parkeren voor de deur en een 

royale berging op de begane grond.





Bijzonderheden:


• Het appartement is per direct beschikbaar


• Gelegen nabij de aanloophaven van Huizen


• Gebruiksoppervlakte wonen: 65 m²


• Externe bergruimte: 3 m²


• Inhoud totaal: 150 m³


• Bouwjaar: 1987


• Parkeren: openbaar





Verhuur informatie:


• Beschikbaar per 1 oktober 2022


• Het appartement is gemeubileerd en gestoffeerd 


• Roken en huisdieren zijn niet toegestaan


• Waarborgsom € 2.400,- 


• Bijdrage servicekosten huurder: € 9,58 per maand


• Gunning eigenaar 


• Huurprijs is excl. gas, water, elektra en 

gemeentelijke belastingen (gebruikersdeel)


• Minimale huurperiode van 1 jaar 


• Er zullen kosten in rekening worden gebracht voor 

het schoonmaken van de gemeenschappelijke 

ruimtes (trappenhuis etc.) 


• Woningdelers zijn niet toegestaan


 


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)





Aan de hand van deze gegevens kunnen wij tevens 

de NVM Woontoets uitvoeren, waarbij o.a. het 

identiteitsbewijs wordt gecontroleerd en een 

kredietcheck wordt gedaan. Voor meer informatie 

zie kan zijn dat wij op basis van de beschikbare 

gegevens extra informatie van u verlangen.
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PLATTEGROND 
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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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