TE HUUR

Doctor Jan Ingen Houszplein
4814 EH Breda
€ 2.250 p.m. inc.

KENMERKEN

Vraagprijs
Inrichting
Prijs inclusief
Status
Oplevering
Soort appartement
Soort bouw
Bouwjaar
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Oppervlakte
Kamers

€ 2.250 p.m. inc.
Gemeubileerd
Gas, water, electriciteit, tv, internet
Beschikbaar
In overleg
Appartement, appartement
Nieuwbouw
2020
Uitstekend
Uitstekend
20m²
2

Slaapkamers
Badkamers
Energielabel
Isolatie

1
1
A
Volledig geisoleerd

Ten aanzien van de juistheid kan door Find a House geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie
enig recht worden ontleend.

OMSCHRIJVING

Premium Suite
LIVE LIFE
Beleef short living bij Ingenhousz Breda!
Ingenhousz Breda verzorgt short stay op een verfrissende manier die je gewoon moet ervaren en beleven. Ben jij op zoek naar die
unieke tijdelijke woonruimte die het oude met het moderne mixt? Dan is Ingenhousz the place to be!
Het short living-gedeelte van Ingenhousz is een perfecte plek voor expats die het Bredase stadsleven willen leren kennen. In totaal zijn
100 suites tussen 28 en 68 m2 beschikbaar, die tot 6 maanden gereserveerd kunnen worden. Stuk voor stuk compleet en luxe ingericht
door Dutch designers zoals Claire en Rodrick Vos, met topmerken als Leolux.
Vergeet short stay appartementen zoals je ze kent. Vergeet onpersoonlijke huisvestingskazernes voor expats op afgelegen plekken. Bij
Ingenhousz hebben we niets met short stay, maar alles met short living. Stap middenin het bruisende stadsleven, met alle luxe die jouw
leven leuker maakt. Hier ervaar je tijdelijk verblijven op een nieuwe manier; the new school way.

Wat zijn de kenmerken van Ingenhousz?
Reservering mogelijk tot 6 maanden
Woningen voor expats, deelnemers aan opleidingen, masterclasses, congressen etc.
Compleet en luxe ingericht, o.a. door Dutch Designers Claire en Roderick Vos
Aparte woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken
Hospitality op maat
Hoge plafonds en mooie hoge ramen
Voorzijde met uitzicht op het plein, achterzijde met uitzicht op het park
Loopafstand van het centrum van Breda
Inclusief:
Gas, Licht & water
Parkeerplaats
Internet 1 giganet
Schoonmaak kosten 1 x per week
Handoeken verwisseling 2 x in de week
Exclusief borgsom van €500,- en eindschoonmaak van €150,-
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