
Te Huur

Hendrik Ravesteijnplein 73
2282GW Rijswijk

Bovenwoning 110m²

Vraagprijs € 1.700 p.m. ex.



Vraagprijs € 1.700 p.m. ex.

Inrichting Gestoffeerd

Status Beschikbaar

Beschikbaar per per direct

Soort appartement Bovenwoning

Bouwjaar 1953

Oppervlakte 110m²

Aantal kamers 5

Slaapkamers 3

Badkamers 2

Ligging Vrij uitzicht

Balkon Ja



Zeer stijlvol gerenoveerd appartement onder begeleiding van 123restyle.nl verbouwd met bijgetrokken vliering en
berging in de benedenbouw. Het oppervlakte van dit appartement beschikt over ongeveer 110 m2 en is zo te
betrekken!
Dit appartement heeft een zeer goede ligging ten opzichte van het openbaar vervoer en uitvalswegen. Er zijn er in
de directe omgeving diverse winkels, leuke horeca- gelegenheden en sportvoorzieningen. Het station van Rijswijk
is op fietsafstand.

Indeling: 
Afgesloten hoofdentree met bellentableau. Trap naar de derde etage. 

Entree appartement, ruime hal met intercom, toegang tot apart toilet, moderne badkamer met inloopdouche en
vaste wastafel. Aan de achterzijde bevindt zich de eerste ruime slaapkamer (ca 2.90 x 3.60) met toegang tot het
balkon. Aparte keuken voorzien van diverse apparatuur waaronder 4 pits-gasstel, combi-oven,
koel/vriescombinatie, vaatwasser en afzuigkap. De keuken geeft toegang aan het balkon aan de voorzijde. Ruime
woonkamer ensuite (ca 4.20 x 10) met vaste kast schuifseparatie en toegang tot het balkon aan de achterzijde. De
nette compacte keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur.
Vanuit de woonkamer neemt u de trap naar de topverdieping. Overloop (ca 3 x 3.5) met diepe vaste kast. Ruime
slaapkamer (ca 2.80 x 3.10) met zeer stijlvol afgewerkte badkamer voorzien van toilet, vaste wastafel en
inloopdouche. Slaapkamer aan de voorzijde van de vliering (ca 1.90 x 2.00) en nog een extra kamer welke kan
dienen als inloopkast. 

Bijzonderheden:
- Berging in de benedenbouw
- Geheel gerenoveerd
- Bouwjaar 1957
- Oppervlakte 110 m2
- Oplevering in overleg
- Huurprijs €1.700,-
- Huur is excl. gas/water/electra
- 1 maand borg 
- Apart te huur garagebox €250,- per maand



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 




