Huurindicatie: E 455,- tot E 646,-

Ontspannen wonen
in de binnenstad: Cityflat

Lijkt de binnenstad van Almelo je gezellig?
Maar wil je wel lekker ontspannen wonen? Dan is de
Cityflat iets voor jou. De Cityflat ligt op een rustig
plekje in het centrum. Het levendige marktplein en de
gezellige winkelstraten zijn dichtbij. Toch zul je er geen
geluidshinder van ondervinden. Een supermarkt en
het Centraal Station zijn eveneens op loopafstand.
Aan de overzijde van de Cityflat vind je de moderne
bibliotheek met het sfeervolle leescafé.

Wonen
De Cityflat is in de jaren tachtig rondom een binnenplein
gebouwd. Door de speelse vormen doet het gebouw
gemoedelijk en gezellig aan. De appartementen zijn
geclusterd, waardoor je de trapopgang alleen met de
bewoners uit jouw eigen cluster deelt. Het zijn mensen van
alle leeftijden: jongeren, jonge gezinnen, alleenstaanden
en senioren. De meeste appartementen bieden plaats aan
één tot twee personen. De indeling is royaal.
Het gebouw
De 126 appartementen liggen verdeeld over vijf
woonlagen en zijn bereikbaar per trap. Ze verschillen
in woonoppervlakte en indeling. Zo hebben sommige
appartementen een gesloten keuken, bij anderen is
deze open. Elk appartement heeft een balkon of een
ruim terras aan de voorzijde en ook een ruime hal.
De appartementen zijn goed geïsoleerd.

Parkeren
Onder de Cityflat liggen drie ruime, afgesloten
parkeerkelders. Je kunt hier een vaste parkeerplek huren.
Huur
De huurprijzen vallen buiten de regeling Huurtoeslag.
Wijkinformatie
Almelo heeft een bruisende binnenstad met veel terrassen,
eetcafés en kroegen. In de gezellige winkelstraten vind je
ook een trendy bioscoop, een filmhuis en een stadstheater.
Evenementen als de prof(wieler)ronde, de Nacht van
Almelo, het straattheater en de muziekfestivals versterken
die levendigheid. Almelo staat bekend om zijn groene
longen. Parken en bossen zijn er volop. De stad biedt veel
ruimte voor sport en beweging.

Indeling appartementen
Hal, toilet, woonkamer met open of gesloten keuken,
badkamer met douche of ligbad, twee tot vier slaapkamers,
berging, terras of balkon.
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