Alle woningtypen zijn
voorzien van een nieuw
interieurpakket:
• PVC vloer, wandafwerking
en gordijnen
• Meubelpakket
• Keuken met apparatuur
• Badkamer

Studio A/C

All-in huren
onder
één dak

Kale huur vanaf € 523*
Circa 22 - 25 m2
Apart toilet (Studio C)
Geschikt voor 1 persoon

Den Haag

balkon

balkon

Studio B/D

Superior Studio I/K

Studio Loft E/F/G/L

2-kamerapp H/J

Kale huur vanaf € 523*
Circa 20 m2
Privé balkon
Apart toilet (Studio B)
Geschikt voor 1 persoon

Kale huur vanaf € 608*
Circa 33 – 35 m2
Privé balkon
Apart slaapgedeelte
Geschikt voor 2 personen

Kale huur vanaf € 512*
Circa 18 – 30 m2
Extra hoog plafond met
bergruimte
Privé balkon (behalve E).
Geschikt voor 1 persoon
Vanaf 30 m2 voor 2 personen

Kale huur vanaf € 635*
Circa 36 – 44 m2
Aparte slaapkamer
Privé balkon
Apart toilet (appartement J)
Geschikt voor 2 personen

balkon

balkon

balkon

balkon
balkon

Studio B
Studio Loft - F
pl. 3615+

1 Bedroom - H II

Superior Studio - K
pl. 2400+
pl. 2400+

Voorbeeldplattegronden zijn ter indicatie, deze kunnen per
huisnummer afwijken. Bekijk alle plattegronden op de website.

d./t.
2,4m2

pl. 2400+

* Kale huur per maand is exclusief aanvullende kosten voor all-in wonen. Zie pagina All-in wonen op www.MB275.nl
balkon

balkon

Comfortabel
Je eigen plek
Gemeubileerd
Voorzieningen
Veilig
Service
Duurzaam
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Wooncriteria

All-in wonen

Voor wie?

Modern en compleet
Besparen met een all-in concept

MB275 staat voor all-in huren. Daarmee regelen
we meer zaken voor je dan je wellicht van een
verhuurder gewend bent, zoals een complete
inrichting, je elektriciteit, water, verwarming,
basis internet & tv, een gym, een service desk,
een wasmachine, beveiliging, enzovoorts. Naast
de kale huur betaal je hiervoor servicekosten,
maar je bent voordeliger en sneller uit dan
wanneer je dit zelf zou regelen. MB275 wil je
graag ontzorgen!

Gym

Overdekte gesloten
fietsenstalling
Parkeerplaatsen

2 Wasserette ruimtes

Groene binnentuin

234

appartementen

18-44 m2
woonoppervlakten

7

woonverdiepingen

Ingericht dakterras

15 minuten vanaf het
stadscentrum
Winkels om de hoek

Om te wonen in MB275 moet je aan
een aantal selectiecriteria voldoen.
Je buren zijn net als jij jong, starter
en hoogopgeleid. Je treft ze op het
gemeenschappelijke dakterras, in de
wasserette, in de gezellige binnentuin
of tijdens het sporten in de gym.
• Je bent 18 t/m 27 jaar (op moment
van inhuizing Q1/Q2 2020)
• J e bent of hebt ooit ingeschreven
gestaan bij een HBO/WO-instelling
• Je bent werkzaam of je bent student

Basis internet & tv

Elektrische
deelauto’s & -fietsen

Kom jij ook huren aan
de Medemblikstraat 275
in Den Haag? Ga naar:

MB275.nl

• De huurperiode is minimaal
1 en maximaal 5 jaar
• Samenwonen is mogelijk in studio’s of
2-kamerappartementen > 30 m2
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