Ent repot kaai 4 V3 - 2000 Ant werpen

01/08/2021

TE HUUR
verdieping : 3
aantal slaapkamers : 2
aantal badkamers : 1
aantal garages : 1
bewoonbare oppervlakte : 115 m²
gemeenschappelijke lasten : 160 Euro
EPC : 76 kWh/m²

huurprijs 1.980 Euro
GEMEUBELD APPARTEMENT MET FRONTAAL ZICHT OP HET MAS
Gemeubeld appartement van ca 115 m² op een supercentrale locatie op het Eilandje. Het appartement is gelegen op de derde
verdieping van de statige residentie ‘Het Koninklijk Entrepot’ op de kop van de jachthaven in het Willemdok, met een
adembenemend f rontaal zicht op het prachtige MAS en de plezierbootjes.
De grote raampartijen vooraan zorgen voor een zee aan natuurlijk licht in de uiterst aangename leef ruimte met open keuken.
Netjes ingericht met design meubilair en met een veelheid aan ingebouwde kasten. Aan opbergruimte zeker geen gebrek!
De open keuken met keukeneiland is zonder meer een pareltje, uitgevoerd in een strak design met gezellige landelijke toets.
Hoogwaardige Miele toestellen werden netjes ingebouwd: oven, kookvuur, vaatwasser, koelkast en diepvriezer.
Via de brede nachthal met diverse inbouwkasten bereikt u de achtergelegen slaapkamers. Zowel de masterbedroom als de
tweede slaapkamer kunnen genieten van voldoende opslagruimte. De riante badkamer is voorzien van zowel regendouche als
ligbad, dubbele lavabo en toilet. Ook wasmachine en droogkast zijn hier aanwezig. Apart gastentoilet.
Bovendien beschikt het appartement nog over een private autostaanplaats in de ondergrondse garage.
Gemeenschappelijke lasten: 160 Euro per maand.
Alle nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit en water) zijn privé op te nemen door de eigenaar.
Beschikbaar vanaf 1 september 2021.
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Bo venstaande gegevens wo rden enkel verstrekt ter inlichting, z o nder co ntractuele verbintenis o f garantie van o nz entwegen en kunnen o p elk
o genblik gewijz igd wo rden.
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