Roggeveenstraat 180
2518TV Den Haag

€ 975,- p.m.
Appartement

LET OP, U KUNT ALLEEN REAGEREN PER E-MAIL.
Fantastisch gestoffeerd appartement in het Zeeheldenkwartier. De woning is ideaal gelegen
nabij de gezellige winkelstraat Prins Hendrikstraat, openbaar vervoer tram 3, 17 en de
uitvalswegen zijn op nog geen 10 minuten rij afstand te vinden.
Bij binnenkomst trap naar de 1ste verdieping; entree appartement; overloop met toegang tot
de badkamer en de woonkamer; badkamer is voorzien van douche, toilet, wastafel en
wasmachine aansluiting; ruime woonkamer in L-vorm met een Nieuwe open keuken!!; keuken
is voorzien van gasfornuis, afzuigkap en koelkast; slaapkamer aan de achterzijde.
Huurprijs € 975,- incl g/w/l
Benodigde stukken:
* Netto inkomen (3 X de huurprijs)
* ID/paspoort kopie
* Recente salarisstroken
* Recente bankafschriften
* Kopie Arbeidsovereenkomst
* Inschrijfformulier VK Wonen
LET OP: Voor deze woning dient u een huisvestingsvergunning bij de gemeente Den Haag
aan te vragen. Hiervoor geldt een maximaal jaarlijks inkomen van 58.583 euro voor een
persoon of 68.583 euro voor een huishouden van twee of meer personen.
Om in aanmerking te komen voor een woning kunt u alleen reageren via een mailreactie naar
info@vkwonen.nl. U geeft hierin een korte introductie van uzelf en/of uw medehuurder(s).
Telefonische reacties worden niet in behandeling genomen!
Dank voor uw begrip en medewerking!
WAT ONTVANGEN WIJ BIJ VOORBAAT GRAAG VAN U:
- Kopie legitimatie
- 3 recente salarisstroken
Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden!
VK Wonen gaat netjes met uw gegevens om conform privacy wetgeving. U gegevens worden
slechts en alleen besproken met de eigenaar van het appartement en niet gedeeld met
derden. Als u niet in aanmerking komt voor een appartement dan worden uw gegevens
vernietigd. Uw gegevens worden overigens pas met de eigenaar van de woning doorgenomen
op het moment dat u aangeeft de bezichtigde woning te willen huren.
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Prijs

€ 975,- p.m.

Postcode

2518TV

Wijk

Zeeheldenkwartier

Inrichting

Gestoffeerd

Woningtype

Appartement

Kamers

2

Slaapkamers

1

Woonoppervlakte

47m²

