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Aalsgaardenstraat 13 - Losser
Aalsgaarden

€ 450,60
Huur voor huurtoeslag € 445,00
Kale huur € 442,00

Reageren op deze woning

Aantal reacties
40
Beschikbaar vanaf
22-5-2022
Trekking
7-5-2022 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.
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Begane grond
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Lift
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Seniorenwoning
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Plattegrond downloaden

Opbouw van de huurprijs
Kale huur
€ 442,00
Servicekosten
€ 8,60
Exclusief verwarmingskosten

€ 450,60
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.
Appartement. Door de sloop van de woningen
aan de Lelie- en Irisstraat kan de sociale
woningverhuur in Losser onder druk komen te
staan.Gedurende het project krijgen alle
inwoners uit de gemeente Losser daarom
voorrang bij de verhuur van leegkomende
woningen in de gemeente Losser.

Over de buurt
De gemeente Losser heeft vijf dorpen:
Overdinkel, Beuningen, De Lutte, Glane en
Losser. Het riviertje de Dinkel stroomt door de
dorpen Beuningen, Overdinkel en Losser. In de
buurt zijn veel natuurgebieden met mooie
fiets- en wandelroutes.
Losser telt acht basisscholen en één school voor
voortgezet onderwijs. Er is veel keus op het
gebied van kinderopvang en
speelvoorzieningen. Het dorp heeft
verschillende winkels, supermarkten,
restaurants en cafés. Iedere donderdag is er een
warenmar
kt. Beuningen heeft één basisschool en een
kinderopvang. Ook is er een restaurant en een
lunchroom.
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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
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E-mail ons
Antwoord binnen enkele werkdagen
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Twitter
Antwoord binnen enkele werkdagen
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24/7 zelf je huurzaken regelen
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