
TE HUUR

Industriehaven 12 b

Hellevoetsluis

huurprijs:

€ 1.850 p.m.



Kenmerken & specificaties

Bouwjaar: 1996

Soort: eengezinswoning

Kamers: 5

Inhoud: 385 m³

Woonoppervlakte: 156 m²

Energielabel: B

Oplevering: gestoffeerd

Beschikbaar: maart 2023

Huurprijs: € 1.850,- p.m.



Omschrijving

TE HUUR: Gelegen op een prachtige locatie 

binnen de gezellige vesting van Hellevoetsluis, 

bieden wij deze gestoffeerde drive-in 

hoekwoning aan, met uitzicht over de haven. 





INDELING:





Begane grond: oprit voor uw auto op eigen 

terrein. Entree van de woning met CV- ruimte. 

De riante garage van 26m2 met elektrisch 

bedienbare en geïsoleerde garagedeur biedt 

veel bergruimte.





1ste verdieping: overloop met toiletruimte. 

Woonkamer (ca. 32m2) met Frans balkon en 

uitzicht over de haven. De schuifpui en de grote 

ramen zorgen voor veel daglicht. 





Op dezelfde etage treft u de keuken, voorzien 

van een vaatwasmachine, combi- oven, 4 pits 

gaskookplaat met afzuigkap en een 

koelvriescombinatie.








2e verdieping: overloop met toiletruimte en 

toegang tot de twee slaapkamers. De badkamer 

is uitgerust met een douche, dubbele wastafel en 

een wasmachine en droger. 





3e verdieping: zeer ruime L- vormige slaapkamer 

met wastafel en een dakterras op het westen.





Huurprijs: € 1.850,- per maand


Oplevering: gestoffeerd


Beschikbaar: maart 2023 


Energielabel: B





ALGEMENE INFORMATIE:


Alle huurprijzen zijn per maand en exclusief 

energie, water, tv-aansluiting  en plaatselijke 

belastingen, tenzij anders vermeld. Een 

waarborgsom is verschuldigd van één 

maandhuur.



















FOR RENT: Located in a beautiful location within 

the cozy fortress of Hellevoetsluis, we offer this 

upholstered drive-in corner house, with a view 

over the harbor.





LAYOUT:





Ground floor: driveway for your car on private 

property. Entrance of the house with boiler room. 

The spacious garage of 26m2 with electrically 

operated and insulated garage door offers plenty 

of storage space.





1st floor: landing with toilet. Living room (approx. 

32m2) with French balcony and view over the 

harbour. The sliding doors and the large 

windows provide plenty of daylight.





On the same floor you will find the kitchen, 

equipped with a dishwasher, combi oven, 4-

burner gas hob with extractor hood and a fridge-

freezer.





2nd floor: landing with toilet and access to the 

two bedrooms. The bathroom is equipped with a 

shower, double sink and a washing machine and 

dryer.








3rd floor: very spacious L-shaped bedroom with 

sink and a roof terrace on the west.





Rental price: € 1,850 per month


Delivery: upholstered


Available: March 2023


Energy label: B





GENERAL INFORMATION:


All rental prices are per month and exclusive of 

energy, water, TV connection and local taxes, 

unless stated otherwise. A deposit of one 

month's rent is due.











Locatie op de kaart



Heeft u interesse?

Voorweg 2

3233 SK Oostvoorne




0181 - 48 40 00 
oostvoorne@kolpavanderhoek.nl

www.kolpavanderhoek.nl


