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Beschrijving van het gehuurde 
Duinappartementen 2 kamers 

 
 

De 2 kamerappartementen hebben de entree aan centrale gang. De meterkast is gesitueerd in de 
gang naast de voordeur.  
 
Vanuit de hal kunt u de woonkamer/keuken, badkamer en berging bereiken. De keuken ligt naast de 
hal en is voorzien van een keukenblok met spoelbak. De woonkamer is gelegen aan de buitenzijde 
van het appartement en geeft toegang tot de slaapkamer. De badkamer is gelegen naast de 
slaapkamer en ook vanuit hier bereikbaar. In de badkamer vindt u het toilet, de douche en een 
wastafel. In de berging hangt de cv-ketel en is de aansluiting voor de wasmachine aanwezig. Het 
balkon is bereikbaar vanuit de woonkamer middels dubbele deuren.   
 
In het souterrain is een bergkast aanwezig per appartement. Ook kunt u hier uw fiets stallen in de 
algemene berging. 

  



 

Duinappartement 2 kamers                                                                                                                                                                                                                       

type A:         



 

Duinappartement 2 kamers                                                                                                                                                                                                                         

type B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beschrijving van het gehuurde 
Duinappartementen 3 kamers 

 

 

 
De drie kamerappartementen hebben de voordeur aan de centrale gang. Naast de voordeur is de 
meterkast welke u vanuit de centrale gang kan bereiken.  
 
Bij binnenkomst komt u in de hal. Vanuit hier kunt u de woonkamer/keuken, de slaapkamers, het 
toilet en de berging bereiken.  
 
De woonkamer is gelegen aan de buitenzijde van het appartement en biedt toegang tot het balkon 
middels dubbele deuren. De keuken is voorzien van een keukenblok met spoelbak. De 
hoofdslaapkamer is ruim en biedt toegang tot de badkamer die annex gelegen is. De badkamer is 
uitgerust met een douche, (tweede) toilet en een wastafel. De andere slaapkamer is kleiner en kan 
ook worden gebruikt als logeer-/werkkamer.  
 
De aparte toiletruimte is voorzien van een toilet en een fonteintje. Daarnaast vindt u de berging met 
daarin de cv-ketel en een aansluiting voor de wasmachine.  
 
In het souterrain is een bergkast aanwezig per appartement. Ook kunt u hier uw fiets stallen in de 
algemene berging. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Duinappartement – 3 kamers 

  



 

Overzicht leveringen en diensten 
DUINAPPARTEMENTEN NOORD 

met ingang van 1 juli 2018 

 

 
Servicekosten (voorschot)      

 Kosten algemene ruimtes/voorzieningen   

 Schoonmaken algemene ruimten en glazenwasser  €                12,72  

 Energie algemene ruimten (verlichting / lift)   €                  5,46  

 Klein onderhoud lift       €                  4,76  

 Vloerbedekking algemene ruimtes    €                  4,00  

 Tuin- en terreinonderhoud      €                12,82  

 Afschrijving/onderhoud beveiliging slagboom   €                  0,74  

         

 Kosten voor onderhoud woondiensten   

 Onderhoud cv / combi, ventilatiekanalen    €                  6,25  

 Huismeester       €                  6,70  

         

 Kosten voor collectieve verzekeringen    

 Glasverzekering algemene ruimtes    €                  0,40  

         

 Administratiekosten      €                  3,29  

         

 Subtotaal:       €               57,14 

         
Andere diensten per maand:      

 Vastrecht telefoonaansluiting     €                  9,00  

 Centrale Antenne Inrichting      €                  9,50  

         

 Kosten voor zorg- en dienstverlening    

 Receptie        €                  4,19  

 Huur alarmering incl. BTW      €                  8,42  

 Basisdienstenpakket incl. BTW     €                16,59  

         

 Subtotaal:       €                47,70 

         

         

 Totaal éénpersoonshuishouden:    €              104,84  

         

         

 Eventuele toeslag basisdienstenpakket tweepersoonshuishouden  €                  2,93  

 



 

Overzicht leveringen en diensten 
DUINAPPARTEMENTEN ZUID 

met ingang van 1 juli 2018 

 

 
Servicekosten (voorschot)      

 Kosten algemene ruimtes/voorzieningen   

 Schoonmaken algemene ruimten en glazenwasser  €                10,71  

 Energie algemene ruimten (verlichting / lift)   €                  6,27  

 Klein onderhoud lift       €                  8,22  

 Vloerbedekking algemene ruimtes    €                  4,00  

 Tuin- en terreinonderhoud      €                12,82  

 Afschrijving/onderhoud beveiliging slagboom   €                  0,75  

         

 Kosten voor onderhoud woondiensten   

 Onderhoud cv / combi, ventilatiekanalen    €                  6,22  

 Huismeester       €                  6,70  

         

 Kosten voor collectieve verzekeringen    

 Glasverzekering algemene ruimtes    €                  0,40  

         

 Administratiekosten      €                  7,27  

         

 Subtotaal:       €                63,36  

         
Andere diensten per maand:      

 Kosten voor communicatie-aansluiting    

 Vastrecht telefoonaansluiting     €                  9,00  

 Centrale Antenne Inrichting      €                  9,50  

         

 Kosten voor zorg- en dienstverlening    

 Receptie        €                  4,19  

 Huur alarmering incl. BTW      €                  8,42  

 Basisdienstenpakket incl. BTW     €                16,59  

          

 Subtotaal:       €                47,70  

         

          

 Totaal éénpersoonshuishouden:    €              111,06  

         

         

 Eventuele toeslag basisdienstenpakket tweepersoonshuishouden  €                  2,93  

 


