Julianapark 48-04
Julianapark 48-04, Tilburg
51.5754683, 5.084392

Welkom in ons appartement aan het Julianapark. Voel je thuis in dit gezellige, frisse, nette
appartement aan de rand van Tilburg met fijne bedden en lekkere koffie.Wanneer je binnenkomt in
het halletje, is aan de rechterkant direct een slaapkamer met twee&nbsp; bedden. Er staat een
kledingkast met hanggedeelte en een laag ladekastje. In de ruime badkamer bevinden zich een
wasbak, bad en een douche alsook de wasmachine (met ingebouwde droger). Handdoeken liggen
hier binnen handbereik en ook het reserve beddengoed. Het toilet is apart in het halletje.Na de hal
stap je de sfeervolle (open) keuken binnen met een fijne eettafel en zes stoelen. De keuken is
volledig ingericht met een mini vaatwasser, oven, Nespresso apparaat en waterkoker.Er staan
allerlei basisproducten in de kastjes die te gebruiken zijn, en er is koffie en thee. Wel graag
aanvullen wanneer het einde in zicht is voor de volgende bezoeker. Voor de dagelijkse
boodschappen ligt de Jumbo om de hoek van het appartement.In de woonkamer zit je heerlijk licht
op de ruime driezitsbank. Er is een extra slaaphoek (met stapelbed) gecreÃ«erd dat af te sluiten is
met een (niet lichtdoorlatend) gordijn. Op het kleine, maar overdekte balkonnetje kijk je uit op het
groene park. Dit appartement is rookvrij, op het balkon mag er wel gerookt worden.Het appartement
biedt gratis WiFi, beddengoed, handdoeken. Dit heerlijke plekje is gelegen op minder dan 10
rijden/fietsen van het station en het stadscentrum en er zijn een heleboel leuke plekjes, een
diversiteit aan winkels en cafÃ©tjes en eettentjes in de stad.De huurprijs is inclusief een eigen
parkeerplaats (mits beschikbaar) op het afgesloten parkeerterrein achter het gebouw. Ook staan er
drie fietsen klaar om Tilburg snel en gemakkelijk te verkennen.

Overzicht
Doel: Huur

Type: Appartement

Gebied: 50-100m2

Woonoppervlakte: 70m2

Energy efficiency: -

Badkamers: 1

Slaapkamers: 2

Binnen voorzieningen
Smart TV

Vaatwasser

Verwarming

Internet

Magnetron

Wasmachine

Apart toilet

Ligbad

Droger

Handdoeken/Beddengoed Strijkijzer

Laptop vriendelijke werkpl

Buiten voorzieningen
Balkon

Lift

Agent Details
Name: Swan Short Stay
Telefoonnummer: +31 13 822 83 06
Mail: info@swanshortstay.nl

Eigen parkeerplaats

Swan Short Stay
Telefoonnummer: +31 13 822 83 06
Fax:
Mail: info@swanshortstay.nl

