
VIJF BOGEN GOIRLE

Prijslijst 1-6-2019

Kerkstraat Omschrijving Verdieping

Gebruiks- 

oppervlak 

woning** in m²

Parkeerplaats Huurprijs
Voorschot 

servicekosten

Huurprijs per maand 

(incl. servicekosten 

en pp)* 

Status 

2.01 2-kamer appartement Begane grond 56,6 ja (1) € 860,00 € 47,00 € 907,00 Verhuurd

2 3-kamer appartement Begane grond 67,1 ja (1) € 960,00 € 52,00 € 1.012,00 Verhuurd

2.02 Studio appartement Begane grond 46,2 nee € 650,00 € 42,00 € 692,00 Verhuurd

2.05 2-kamer appartement 1e verdieping 56,3 ja (1) € 860,00 € 47,00 € 907,00 Verhuurd 

2.04 2-kamer appartement 1e verdieping 50,0 ja (1) € 760,00 € 43,00 € 803,00 Verhuurd 

2.06 Studio appartement 1e verdieping 46,2 nee € 650,00 € 42,00 € 692,00 Verhuurd

2.03 2-kamer appartement 1e verdieping 53,7 ja (1) € 820,00 € 45,00 € 865,00 Verhuurd

2.09 2-kamer appartement 2e verdieping 55,0 ja (1) € 840,00 € 46,00 € 886,00 Verhuurd

2.08 2-kamer appartement 2e verdieping 50,8 ja (1) € 770,00 € 43,00 € 813,00 Verhuurd

2.10 Studio appartement 2e verdieping 46,2 nee € 650,00 € 42,00 € 692,00 Verhuurd

2.07 2-kamer appartement 2e verdieping 44,9 ja (1) € 690,00 € 39,00 € 729,00 Verhuurd

* huurprijs inclusief parkeerplaats indien van toepassing

** gebruiksoppervlak woning is gerekend inclusief 4,0 m ² overige inpandige ruimte op de zolder 

In de huurprijzen zijn wél inbegrepen;

- Vloer-, wand- en plafondafwerking

- Complete keuken

- 2e berging op zolder

In de huurprijzen zijn niét inbegrepen;

- Kosten nutsvoorzieningen (G/W/E)

- Gemeentelijk lasten gebruikers

- Verhuur en/of bemiddelingskosten)

In de servicekosten zijn wel inbegrepen:

- Schoonmaak algemene ruimtes

- Glasbewassing buitenzijde

- Energiekosten algemene ruimtes (verwarming / verlichting)

- Draadloos internet per woning (45 Mbit/s download - 4,5 Mbit/s upload)

- Digitale televisie (Ziggo - inclusief Ziggo Sport (HD))

- Schoonmaak algemene ruimtes

- administratiekosten

Hoewel Van der Weegen Vastgoed- management dit overzicht met alle zorg samenstelt, kunnen zich altijd onvolkomenheden en onjuistheden voordoen. U kunt zich geen rechten 

ontlenen aan de inhoud van dit document. 


