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Beste geïnteresseerde,

Namens de verhuurder(s) bedanken wij u voor de getoonde interesse 
in de woning.

Wellicht is dit de woning die u zoekt., meer informatie over de woning treft u aan in deze 
verhuur brochure. 

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in onze diensten dan kunt u ons altijd bellen of 
mailen op:   

Tel: 0229-506690
Mail: info@optimamakelaardij.nl

 

 

Met vriendelijke groet,
Team Optima Makelaardij

I N L E I D I N G



Te huur aangeboden: Een ruim (92m2) en net afgewerkt 3-kamer appartement (2018) welke is 
gelegen op de 3e verdieping. De woning wordt leeg (zonder meubels) verhuurd, echter blijven 
wel de gordijnen, lampen, koelkast en magnetron achter. Het complex is gesitueerd op een 
ideale locatie, aan de rand van Hoorn nabij uitvalswegen en winkelcentrum De Huesmolen. 
Parkeervoorziening nabij het complex is afgesloten middels een slagboom. 
De gezamenlijke entree geeft via een intercom toegang tot zowel het trappenhuis als de lift 
waarmee u het appartement op de 3e verdieping bereikt.

Indeling
De royale hal geeft u toegang tot de heerlijk lichte woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, 
badkamer, cv-/wasmachine-/droogruimte en het separate toilet. 
Als u de entree binnenkomt, treft u aan de linkerkant van de hal twee ruime slaapkamers en de 
badkamer. De badkamer is voorzien van een ruime inloopdouche, wastafel en een radiator.
Aan de rechterkant van de hal treft u de cv-/wasmachine-/droogruimte, het separate toilet en aan 
het einde van de hal betreedt u de leefruimte welke over de hele breedte van het appartement 
is gelegen. De woonkamer is voorzien van veel raampartijen wat dit een heerlijke lichte ruimte 
maakt. De moderne hoek opgestelde keuken is van alle gemakken voorzien. Denkt u hierbij een 
4-pits kookplaat, vaatwasser, koel en vriesinstallatie, magnetron en een wasemkap. 

Het gehele appartement is strak afgewerkt in lichte kleurstelling en voorzien van een nette PVC 
vloer.

Balkon
Doormiddel van de openslaande deuren in de woonkamer bereikt u het fijne en zonnige balkon. 
Het balkon is gelegen op het westen waardoor u tevens van de avondzon kunt genieten.
Berging
De externe berging is beschikbaar in de kelder en bereikbaar via zowel de trap als de lift. 

Kortom
Bent u op zoek naar een huur appartement welke uitstekend is afgewerkt, nabij het centrum van 
Hoorn? Neem dan contact met ons op.

Verhuurcondities:
- Verhuurder is op zoek naar een huurder voor een langdurige periode, echter zal  
 huurcontract worden afgesloten voor bepaalde tijd: 12 maanden; met daarna bij  
 wederzijds akkoord een verlenging voor onbepaalde tijd.
- Inzage in inkomensgegevens;
- Waarborgsom 2 maanden;
- Geen huisdieren;
- Niet roken in het appartement en/of algemene ruimtes;
- De huurprijs is inclusief servicekosten
- De huurprijs is exclusief gas, elektra, water;
- Oplevering per 01/05/2021.
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K E N M E R K E N

OVERDRACHT

Huurprijs     €1.550,- per maand (inclusief servcie kosten en  
     exclusief gas/water/licht)
Status      beschikbaar
Oplevering    Ongestoffeerd (zonder meubels)
Aanvaarding     01/05/2021
Waarborgsom    2 keer de maandhuur - €3.100,-  eenmalig
Huurovereenkomst   Bepaalde tijd (12 maanden)

BOUW

Soort woonhuis     appartement,  
Soort bouw     bestaande bouw
Bouwjaar     1977 (Renovatiejaar 2018)

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

Woonoppervlakte    92m²
Gebouwgebonden buitenruimte  6m²
Externe bergruimte    3m²   

INDELING

Aantal kamers     3 kamers (2 slaapkamers)
Aantal badkamers    1 badkamer
Badkamervoorzieningen   vaste wastafel, inloopdouche, radiator
Aantal woonlagen    1 woonlaag

ENERGIE

Energielabel     C (Definitief )
Isolatie      Volledig geisoleerd
Verwarming    CV Ketel 
Warm water     CV Ketel 

BUITENRUIMTE

Tuin      Balkon
Oppervlakte     6m2
Ligging     West

MEER INFORMATIE?

E info@optimamakelaardij.nl 

W www.optimamakelaardij.nl 

T 0229 50 66 90  

A Oosterblokker 2A, 1696 BH te Oosterblokker   


