
 

Johannes Verhulststraat 11 -

Enschede
Varvik-Diekman
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Lees voor

 

 
 

Gezinswoning

3 tuin

CV nee

1951 4

ja nee

nee

€ 450,00€ 450,00
Huur voor huurtoeslag € 450,00

Kale huur € 450,00

Reageren op deze woning

443

21-9-2022

21-9-2022 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 1.7
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

€ 450,00

0

€ 450,00

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 gaat om tijdelijke verhuur. U

kunt deze woning huren voor een periode

van minimaal 6 maanden.

Meeverhuizende kinderen zijn niet

toegestaan.

Voor meer informatie over tijdelijke

verhuur kijkt u op onze website: Tijdelijk

wonen in de wijk Varvik-Diekman - Domijn

LET OP! Het gaat om tijdelijke verhuur. De

huur is voor een periode van minimaal 6

maand. Geen kinderen toegestaan. Kijk

voor meer info over tijdelijke verhuur op:

https://www.domijn.nl/ik-

zoek/huurwoningen/tijdelijk-wonen-in-

de-wijk-varvik-diekman/

Over de buurt

Diekman ligt in het oosten van Enschede.

Het is een groene wijk met veel

voorzieningen. De wijk is goed bereikbaar

via de Varviksingel en de Zuiderval.

De wijk Diekman telt drie scholen voor

basisonderwijs en drie voor middelbaar

onderwijs. Er is een ruime keuze op het

gebied van kinderdagopvang en

speelvoorzieningen. Er staan meerdere

supermarkten in de wijk. Op het Sportpark

Diekman vindt u het tr

opische zwemparadijs Aquadrome en de

sporthal Diekmanhal. Het Sportpark heeft

ook een klimhal, een tennishal, enkele

voetbalclubs en nog veel meer.

Delen via m e h

© Domijn 2022 Disclaimer Algemene voorwaarden

Privacy 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
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