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Bilthovenselaan 50 
'S-GRAVENHAGE 

 

 

Huurprijs € 1.750,00 per maand 

 

 
 

IN RUSTIGE BUURT GELEGEN ZEER FRAAIE EN RUIME (134M²) 2-LAAGS 5-

KAMER BENEDENWONING MET 4 SLAAPKAMERS, 2 BADKAMERS, GROTE 

(120M2) ZONNIGE ACHTERTUIN MET ACHTEROM EN GROTE BERGING.  

  

Dichtbij vind je een ruime keuze aan winkels (Leyweg, Almeloplein) en het Zuiderpark 

ligt op loopafstand.  

  

Entree, hal met meterkast, stookruimte en separaat toilet.  

  

Tuingerichte woonkamer (ca. 4.09 x 3.58m) met uitzicht op de royale achtertuin.  

  

Ruime open woonkeuken (ca. 4.33 x 2.86m) met 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, 

koelkast, vriezer, vaatwasser en openslaande deuren naar de achtertuin.  

  

1e badkamer (ca. 2.41 x 1.71m) met douche en wastafel.  

  

Ruime slaapkamer (ca. 4.68 x 3.48m) met kastenwand.  

  

Trap naar de 1e verdieping, alwaar overloop met toegang tot alle vertrekken.  

  

Fraaie luxe 2e badkamer (ca. 4.57 x 2.14m) met ligbad (zonder bubbels), inloopdouche, 

2e toilet, wastafel en wasmachineaansluiting.  

  

2e Slaapkamer (ca. 5.13 x 3.48m) met kastenwand en erker.  

  

3e Slaapkamer (ca. 4.33 x 2.89m) met schuifdeur naar het balkon.  

  

4e Slaapkamer (ca. 3.51 x 1.82m) met deur naar het balkon.  
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De grote achtertuin (ca. 16.42 x 7.30m) is gesitueerd op het Zuidoosten en beschikt over 2 

bergingen:  

* berging 1 (ca. 4.70 x 3.39m) met water en elektra.  

* berging 2 (ca. 1.97 x 3.39m) met elektra en achterom.  

  

- elektra 9 groepen  

- rondom dubbel glas  

- C.V.-combiketel Remeha HR  

- energielabel C  

- woonkamer voorzien van zonwering  

- gehele woning voorzien van fraaie afwerkingen  

- voorzien van glasvezelbehang op de wanden  

- voorzien van laminaatvloer  

- deze woning kan zonder opknapkosten zo worden betrokken  

  

- minimale huurtermijn is 12 maanden  

- huurprijs exclusief gas, licht, water, internet  

- 1 maand borg  

- gunning voorbehouden aan verhuurder  

- huurder is geen commissie verschuldigd  

- per direct beschikbaar  

- minimaal gezinsinkomen van € 5.000,--/m netto 
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Benodigde stukken om in aanmerking te komen voor deze woning: 
 

• 3 laatste loonstroken 

• Arbeidsovereenkomst 

• Werkgeversverklaring 

• Kopie legitimatiebewijs (in kleur!) 

• Identiteitskaart: voorzijde en achterzijde apart scannen en 
bovenzijde boven  

• Paspoort: bovenzijde boven 

• Indien het huurcontract op meerdere namen moet komen 
te staan, dan elk legitimatiebewijs apart scannen 

 
Heeft u een eigen bedrijf: 

• laatste 3 jaarrekeningen 

• Inschrijving Kamer van Koophandel 

• Kopie legitimatiebewijs (in kleur!) 

• Identiteitskaart: voorzijde en achterzijde apart scannen en 
bovenzijde boven 

• Paspoort: bovenzijde boven 

• Indien het huurcontract op meerdere namen moet komen 
te staan, dan elk legitimatiebewijs apart scannen 

 
 
Indien u denkt dat betrokkenheid van derden van toepassing zou 
kunnen zijn (van bijv. ouders) dan graag bovenstaande gegevens 
ook van derden aanleveren. 
 
 
Bovenstaande gegevens graag per e-mail aanleveren, naar het 
volgende e-mailadres: 

- info@hooghlanden.nl 
 
Wij verzoeken u bij deze e-mail aan te geven of u huisdieren heeft, 
een muziekinstrument speelt en/of u rookt. 
 
Uw verzoek kan slechts in behandeling worden genomen indien alle 
gevraagde informatie is ontvangen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Hooghlanden Makelaars 
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