
 

Het Meuke 62 - Haaksbergen
Centrum Noord-Oost
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Huur voor huurtoeslag € 566,23
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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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Opbouw van de huurprijs

€ 566,23
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Exclusief verwarmingskostenExclusief verwarmingskosten

Woonlasten berekenen
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Kindvriendelijk

Jag
Winkelcentrum

Jag
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Jaf
Groen

Omschrijving van de woning
Voor deze woning geldt flexibel huren. Dat

betekent dat de huurprijs afhankelijk is

van je leeftijd en je inkomen. Ben je jonger

dan 23 jaar en heb je huurtoeslag nodig?

? Dan passen wij de huurprijs aan zodat je

huurtoeslag kunt aanvragen (de huurprijs

is dan maximaal 442,46). In alle andere

gevallen betaal je de hogere huurprijs die

in de advertentie staat.

Over de buurt

Haaksbergen ligt dicht bij Enschede en

Hengelo. Bij de gemeente Haaksbergen

horen ook de (kleinere) dorpen Buurse en

St.Isidorushoeve. Ten zuiden van

Haaksbergen ligt landgoed Lankheet met

mooie fiets- en wandelroutes.

Haaksbergen telt zestien scholen voor

basisonderwijs en één voor voortgezet

onderwijs. Er is veel keus op het gebied

van speelvoorzieningen en kinderopvang.

Het dorp heeft verschillende winkels,

supermarkten, restaurants en cafés. Iedere

woensdag is

er een warenmarkt.
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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.
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24/7 zelf je huurzaken regelen
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