Dahliastraat 21, 1815 XJ Alkmaar
Huurprijs € 750,- p.m.

De Best Van Staveren Makelaars
Europaboulevard 425
1825 RN, ALKMAAR
Tel: 072-5270027
Fax:
E-mail: info@debestvanstaveren.nl

Omschrijving
Dahliastraat 21, 1815 XJ Alkmaar
Op zoek naar een huurwoning? Stop maar met zoeken want dit is de ware! Vlakbij het centrum en
station gelegen appartement met 2 slaapkamers, inbouwkasten, luxe badkamer, luxe keuken,
vide, slaap/hobbyzolder en reeds voorzien van een houten leefvloer...dus.. bank, tafel, stoelen en
bed neerzetten en wonen maar!
Het appartement is in 2015 geheel gerenoveerd en heeft een loft-achtige uitstraling met een
woonkamer met vide, grote dakramen, geheel geïsoleerd, kunststof kozijnen, volop lichtval,
nieuwe c.v., rookmelders en 3 grote hoge (2,6m) inbouwkasten.
Indeling: bgg: entree met meterkast, trap naar verdieping. 1e verdieping: centrale hal, kleine
slaapkamer met inbouwkast, grote slaapkamer met twee inbouwkasten, badkamer met toilet, w.m.
aansluiting, douche en designradiator, woonkamer met luxe keuken voorzien van diverse
inbouwapparatuur zoals koelkast, vaatwasser, afzuigkap, heteluchtoven en gaskookplaat. De
woonkamer is zeer sfeervol met vide, dakramen en schouw. 2e verdieping: berging/opslag, cv
ruimte en eventueel te gebruiken als logeer/hobbyruimte.
Zaterdagmiddag 14 november 2015 tussen 14:30 en 15:30 is er een open huis en kan u zonder
afspraak het appartement komen bezichtigen, let op dat dit voorlopig de enige gelegenheid is om
het appartement te bekijken. Informatie over toewijzing wordt verstrekt bij tijdens het open huis.
Het appartement is per direct beschikbaar.
Er is geen buitenruimte (balkon of terras) en geen fietsenberging.
Honden en katten zijn niet toegestaan in het appartement.
De huurprijs is exclusief gebruikerslasten zoals het gebruik van gas, water en elektra.

Huurprijs € 750,- p.m.

Kenmerken
Huurprijs
Soort
Open portiek
Aantal kamers
Inhoud woning
Gebruiksoppervlakte
woonfunctie
Soort appartement
Bouwjaar
Ligging
Tuin
Garage
Verwarming
Isolatie

Locatie
Adresgegevens
Dahliastraat 21
1815 XJ ALKMAAR

: € 750 p.m.
: Appartement
: Nee
: 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s)
: 241 m3
: 54 m2
: Bovenwoning
: 1930
: In centrum, in woonwijk
: Geen tuin
: Geen garage
: C.V.-Ketel
: Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig
geïsoleerd

Foto's

Lijst van zaken
Blijft achter
Tuin
Tuinaanleg/bestrating/beplanting
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder
Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas
Voet droogmolen
Overige tuin, te weten:
Woning
Vlaggenmast
Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
Rolluiken/zonwering buiten
Zonwering binnen
Vliegenhorren
Raamdecoratie, te weten:
- gordijnrails
- gordijnen/vitrages
- rolgordijnen
- losse horren/rolhorren
Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking
- parketvloer/laminaat
- plavuizen
Warmtevoorziening, te weten:
CV met toebehoren
Thermostaat
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
Airconditioning
(Voorzet) open haard met toebehoren
Allesbrander
Kachels
Isolatievoorzieningen
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
Radiatorafwerking
Schilderijophangsysteem
Keukenblok met bovenkasten
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
Keukenaccessoires

Gaat mee

Kan worden
overgenomen

Niet van
toepassing

Blijft achter

Gaat mee

Kan worden
overgenomen

Niet van
toepassing

Verlichting, te weten:
(Losse) kasten, legplanken, te weten:
Vast bureau
Spiegelwanden
Wastafels met accessoires
Toiletaccessoires
Badkameraccessoires
Sauna met toebehoren
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Overige
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of
huurcontracten zijn over te nemen:
Overige zaken, te weten:
Opmerkingen

