TE HUUR

WILHELMINASTRAAT 60
NOORDWIJK
€ 1.600 P.M.

KENMERKEN

OMSCHRIJVING

Overdracht
Vraagprijs

€ 1.600 per maand (geen servicekosten)

Huurovereenkomst

Tijdelijke verhuur

Aanvaarding

Beschikbaar per 1-2-2022

Bouw
Soort woonhuis

Eengezinswoning, tussenwoning

Bouwvorm

Bestaande bouw

Bouwjaar

1920

Specifiek

Gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak

Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte

83 m²

Perceeloppervlakte

67 m²

Inhoud

323 m³

Indeling

4 kamers (2 slaapkamers)

Aantal kamers

1 badkamer en 1 apart toilet

Aantal badkamers

Ligbad, douche en toilet

Badkamervoorzieningen

2 woonlagen en een kelder

Aantal woonlagen

Buitenzonwering, glasvezelkabel, natuurlijke ventilatie en TV
kabel

Voorzieningen
Energie

E

Energielabel

Dubbel glas

Isolatie

C.V.-ketel en open haard

Verwarming

C.V.-ketel

Warm water

Remeha Tzerra (gas gestookt combiketel uit 2017, Eigendom)

C.V.-ketel
Buitenruimte

Aan rustige weg en in woonwijk

Ligging

Plaats en voortuin

Plaats

16 m² (6,5 meter diep en 2,5 meter breed)

Ligging tuin

Gelegen op het noordwesten bereikbaar via achterom

Bent u op zoek naar een sfeervolle woning, gelegen in één van de mooiste straten van Noordwijk, op
loopafstand van alle belangrijke winkelvoorzieningen en op fietsafstand van het prachtige Noordwijkse
strand? Kom dan eens binnenkijken aan Wilhelminastraat 60 in Noordwijk! De woning is zeer goed
onderhouden, heeft twee slaapkamers en aan de achterzijde een groenrijke achterplaats.
Indeling
Begane grond
Entree, een imponerend hoge hal met meterkast, garderobe, toiletruimte en een toegangsdeur naar de
kelder. De gezellige woonkamer is voorzien van een houten vloer, een houthaard en aan de voorzijde ter
bescherming van de privacy op maat gemaakte luiken, aan de achterzijde heeft u vrij uitzicht over de
achterplaats. Via de hal bereikt u de aan de achterzijde gelegen eetkeuken met diverse inbouwapparatuur
zoals een koelkast, een spoelbak en een gaskookplaat met afzuigkap. De keuken is aangenaam licht
vanwege de openslaande deuren met een hoogte van bijna 3 meter, via deze deuren bereikt u de
achterplaats.
Eerste verdieping
Overloop met op maat gemaakte kastruimte en een technische ruimte met de aansluitingen voor de
wasapparatuur en de opstelling van de CV-ketel. De eerste ruime slaapkamer is gelegen aan de voorzijde
en is voorzien van een prachtige op maat gemaakte kastenwand en een vaste kast. De badkamer is in
lichte kleuren betegeld, hier kunt u naast het douchen ook lekker relaxen in het ligbad, de badkamer is
tevens voorzien van toilet en een wastafel. Aan de achterzijde bevindt zich de tweede slaapkamer
eveneens met een op maat gemaakte kastenwand.
Bijzonderheden;
- Vanaf 1 februari 2021 beschikbaar;
- Huurprijs inclusief gedeeltelijke stoffering en exclusief gas, water, elektriciteit, tv en internet;
- Centrale ligging nabij alle winkelvoorzieningen;
- Royale slaapkamer en tweede slaap-/studeerkamer;
- Woonkamer met strak gestucte wanden, hoge plafonds, klassieke openhaard en veel lichtinval;
- Kelder voor extra bergruimte;
- De woning is goed onderhouden en voorzien van isolatieglas;
- Tijdelijke bewoning, bepaalde duur met maximale looptijd van 24 maanden, wordt in overleg bepaald;
- Groenrijke achterplaats op het noordwesten en achterom.
Om in aanmerking te komen voor de woning verzoeken wij u vriendelijk onderstaande gegevens ons te
doen toekomen per e-mail info@makelaarsaanzee.nl :
- korte introductie van uzelf
In geval van een arbeidsovereenkomst:
- kopie arbeidsovereenkomst
- kopie loonstroken van de laatste drie maanden
- kopie paspoort / ID-kaart
In geval van een bedrijf:
- kopie uittreksel KvK
- kopie jaarrekeningen (recent)
- kopie paspoort / ID-kaart
Zonder een complete aanlevering van de gevraagde gegevens, kan uw aanvraag niet in behandeling
worden genomen.

OVER ONS
Koningin Astrid Boulevard | Afrit 2 | 2202 BD | Noordwijk
+31 (0)71 785 48 44 | info@makelaarsaanzee.nl | www.makelaarsaanzee.nl

Makelaars aan Zee (gevestigd in Noordwijk) is een full-servicedienstverlener op het gebied van woning- en
bedrijfsmakelaardij, beleggingen, beheer en taxaties in de regio Duin- en Bollenstreek, Den Haag,
Haarlemmermeer en Leiden.
Wij begeleiden onze klanten – particulieren, (particuliere)beleggers en eigenaar-/gebruikers, van klein tot
groot – bij het beheren, verkopen, kopen, verhuren en huren van uiteenlopend vastgoed; van woningen,
bedrijfsruimten en kantoren tot winkels en bouwkavels.
Onze makelaars zijn volledig op de hoogte van alle actualiteiten, wet- en regelgeving, ontwikkelingen en
trends in de vastgoedsector. Daarnaast maken wij gebruik van de meest moderne marketingtools en
technieken om uw object(en) zo goed mogelijk te presenteren in de markt.
Wilt u meer over ons weten? Bel of e-mail ons.
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KADASTER

LOCATIE OP DE KAART

INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR
Koningin Astrid Boulevard | Afrit 2 | 2202 BD | Noordwijk
+31 (0)71 785 48 44 | info@makelaarsaanzee.nl | www.makelaarsaanzee.nl

