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Weegschaalstraat 191 - Enschede
Tubantia, Toekomst

€ 678,00
Huur voor huurtoeslag € 678,00
Kale huur € 678,00

Reageren op deze woning

Aantal reacties
10
Beschikbaar vanaf
11-5-2022
Trekking
8-4-2022 09:00

Wilt u weten of u deze woning kunt huren? Log
in of registreer je op MijnDomijn voor de toets
passend toewijzen. Lees meer over passend
toewijzen.

Energielabel

!

D
D

1.81

g

Type
Gezinswoning

d

Slaapkamers
3

f

Tuin / Balkon
tuin

A

Soort verwarming
CV

A

Geiser
nee

b

Bouwjaar
1955

n

Kamers
4

B

Berging
ja

p

Lift
nee

g

Seniorenwoning
nee
Plattegrond downloaden

Opbouw van de huurprijs
Kale huur
€ 678,00
Servicekosten
0
Exclusief verwarmingskosten

€ 678,00
Woonlasten berekenen

Faciliteiten
g

Kindvriendelijk
Ja

g

Winkelcentrum
Ja

g

Scholen
Ja

f

Groen
Ja

Omschrijving van de woning
Deze woning heeft een grote tuin. Dit brengt
extra werk met zich mee. Vind je dat leuk? Top!
Is dat niet het geval? Dan is deze woning
misschien minder geschikt voor jou. Bij het
aangaan van het huurcontract maken wij
afspraken over het onderhouden van de tuin.

Over de buurt
Twekkelerveld ligt aan de westkant van
Enschede. In de buurt zitten de Universiteit
Twente, het bedrijventerrein Business and
Science Park, IJsbaan Twente en Go Planet.
Daarnaast staat De Grolsch Veste, het stadion
van FC Twente. Aan de zuidzijde van
de wijk ligt de Enschedese haven. De wijk is
goed bereikbaar via de Hengelosestraat.
Twekkelerveld telt drie scholen voor
basisonderwijs en één voor voortgezet
onderwijs. Er is een ruime keuze op het gebied
van kinderdagopvang. Centraal in de wijk staat
het winkelcentrum, een ontmoetingsplek voor
jong en oud. Daarnaast zijn door de h
ele wijk supermarkten, horeca en winkels te
vinden. Aan de zuidkant van Twekkelerveld
loopt de fietssnelweg F35. Deze verbindt
Nijverdal via Enschede met Oldenzaal.
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C ontact opnemen
Kun je het antwoord op je vraag niet vinden of heb je een andere
vraag? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden al je
vragen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Bel ons
y
053 - 209 2 209
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Facebook
Antwoord binnen enkele werkdagen

h

E-mail ons
Antwoord binnen enkele werkdagen

e

Twitter
Antwoord binnen enkele werkdagen
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MijnDomijn
24/7 zelf je huurzaken regelen
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