
Prijslijst

Penthouses met balkon aan het water

TYPE G3
Adres Huisnummer bouwnummer etage aantal

kamers

GO m2 circa Parkeerplaats buitenruimte huurprijs per 

maand € 

Lia Doranastraat 53 27 5e verdieping 3 124 113 balkon aan waterzijde ZW € 2.300

Lia Doranastraat 57 29 6e verdieping 3 124 114 balkon aan waterzijde ZW € 2.500

TYPE G4
Adres Huisnummer bouwnummer etage aantal

kamers

GO m2 circa Parkeerplaats buitenruimte huurprijs per 

maand € 

Lia Doranastraat 55 28 5e verdieping 4 126 115 balkon aan waterzijde ZW € 2.300

Lia Doranastraat 59 30 6e verdieping 4 126 116 balkon aan waterzijde ZW € 2.500

Toelichting op de prijslijst

Huurprijzen

- De huurprijzen op deze lijst zijn exclusief de huur voor een parkeerplaats en exclusief servicekosten

Maten

- De genoemde m² gebruik-/woonoppervlakte zijn netto gebruiksoppervlakten (GO) en zijn in circa-maten aangegeven.

Parkeerplaatsen

- In de parkeergarage op de locatie A1 aan de Distelweg zijn parkeerplaatsen beschikbaar. 

- De drie- en vierkamerkamerappartementen en de penthouses beschikken standaard (verplicht) over een parkeerplaats in die garage. 

- De huurprijs voor een parkeerplaats bedraagt € 125,- per maand (exclusief servicekosten).

Bergingen

- Alle appartementen beschikken over een eigen separate berging op de begane grond.

Inkomenseisen en bescheiden

Op het inschrijfformulier met de informatiebijlage staat aangegeven wat de inkomenseisen zijn, welke voorwaarden er gelden 

en welke bescheiden u dient in te leveren, wanneer u in aanmerking wilt komen voor een woning. 

Het inschrijfformulier en de informatiebijlage staan op de site: www.hureninbuiksloterhamdok7.nl.

Raadpleegt u deze informatie s.v.p. vooraf. Heeft u geen inschrijfformulier ontvangen of heeft u vragen

over de inkomenseisen en vereiste bescheiden, neemt u dan contact op met het verhuurteam Dok7:

Hallie & Van Klooster Makelaardij T 020 - 6 816 716, projecten@hallie-vanklooster.nl 

Algemeen

Wijzigingen voorbehouden. Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Peildatum prijzen 31-01-2019

Prijzen zijn geldig tot 31-12-2019

Versie 28-11-2019
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