
 

Geulstraat 36 - Enschede
Deppenbroek

Home

!Lees voor

 

 

 

Appartement

1 balkon

CV nee

1963 2

ja 3

nee nee

€ 604,73€ 604,73
Huur voor huurtoeslag € 601,98

Kale huur € 587,23

Reageren op deze woning

9

18-8-2022

27-7-2022 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

CC 1.41
g Type

d Slaapkamers f Tuin / Balkon

A Soort verwarming A Geiser

b Bouwjaar
n Kamers

B Berging o Etage

p Lift g Seniorenwoning

Plattegrond downloaden

Opbouw van de huurprijs

€ 587,23

€ 17,50

€ 604,73

Kale huurKale huur

ServicekostenServicekosten

Exclusief verwarmingskostenExclusief verwarmingskosten

Woonlasten berekenen

Faciliteiten

Jag
Kindvriendelijk

Jag
Winkelcentrum

Jag
Scholen

Jaf
Groen

Over de buurt

Deppenbroek is de meest noordelijke wijk van

Enschede. Hierachter ligt een groen gebied met

veel wandel- en fietsroutes. De wijk is goed

bereikbaar via de A1.

Deppenbroek heeft een ruime keuze op het

gebied van kinderdagopvang en

speelvoorzieningen. De wijk telt twee

basisscholen en één middelbare school.

Centraal in de wijk ligt het winkelcentrum. Hier

ontmoeten mensen elkaar en doen zij hun

dagelijkse bo

odschappen. Naast twee supermarkten zijn

hier ook verschillende winkels en

eetgelegenheden. Kinderboerderij Noord ligt

vlakbij voor een bezoek.

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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