
 

Burg Eekhoutstraat 45 - Losser
Hogeweg
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!Lees voor"

 

 

 

Gezinswoning

1 tuin

CV nee

1973 2

ja nee

ja

€ 507,00€ 507,00
Huur voor huurtoeslag € 507,00

Kale huur € 507,00

Reageren op deze woning

5

7-11-2022

21-10-2022 09:00

Aantal reactiesAantal reacties

Beschikbaar vanafBeschikbaar vanaf

TrekkingTrekking

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

BB 1.37
g Type

d Slaapkamers f Tuin / Balkon

A Soort verwarming A Geiser

b Bouwjaar
n Kamers

B Berging p Lift

g Seniorenwoning

Plattegrond downloaden

Opbouw van de huurprijs

€ 507,00

0

€ 507,00

Kale huurKale huur

ServicekostenServicekosten

Exclusief verwarmingskostenExclusief verwarmingskosten

Woonlasten berekenen

Faciliteiten

Jag
Kindvriendelijk

Jag
Winkelcentrum

Jag
Scholen

Jaf
Groen

Omschrijving van de woning
Let op! Het betreft hier een seniorenwoning.

Om voor deze woning in aanmerking te komen

dient u minimaal 65 jaar te zijn.

Meeverhuizende kinderen zijn hier niet

toegestaan.

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.

Delen via m e h
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statement Vacatures

CContact opnemenontact 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 onsBel ons

053 - 209 2 209
y

FacebookFacebook

Antwoord binnen enkele werkdagen
m

E-mail onsE-mail ons

Antwoord binnen enkele werkdagen
h

TwitterTwitter

Antwoord binnen enkele werkdagen
e

MijnDomijnMijnDomijn

24/7 zelf je huurzaken regelen
w

Afspraak makenAfspraak maken

Langskomen op kantoor
"

z
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