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Huisnummer Woningtype Oppervlakte circa Huurwaarde 

787 C 67  €                                1.575,00  

789A B 51  €                                1.325,00  

789B A 44  €                                1.225,00  

789C B 48  €                                1.325,00  

789D A 43  €                                1.225,00  

789E B 49  €                                1.325,00  

791A A 41  €                                1.175,00  

791B B 48  €                                1.325,00  

791C A 44  €                                1.225,00  

791D B 48  €                                1.325,00  

791E A 44  €                                1.250,00  

791F B 48  €                                1.325,00  

791G A 44  €                                1.250,00  

791H B 50  €                                1.350,00  

793A A 41  €                                1.175,00  

793B B 48  €                                1.345,00  

793C A 44  €                                1.275,00  

793D B 51  €                                1.375,00  

793E B 54  €                                1.425,00  

793F B 55  €                                1.425,00  

793G B 50  €                                1.375,00  

 

 

**Toelichting op de prijslijst Huurprijzen 

De huurprijzen op deze lijst zijn exclusief servicekosten, maar inclusief de stoffering. 

Maten  

De genoemde m² gebruik-/woonoppervlakte zijn netto gebruiksoppervlakten (GO). De 
inmetingen zijn gedaan conform de NEN 2580, echter kunnen bovengenoemde maten in 
detail afwijken, huurder is in de gelegenheid om exacte maten in de woning op te meten.  

Inkomenseisen en bescheiden  

Op het inschrijfformulier met de informatiebijlage staat aangegeven wat de 
inkomenseisen zijn, welke voorwaarden er gelden en welke bescheiden u dient in te 
leveren, wanneer u in aanmerking wilt komen voor een woning. Het inschrijfformulier en 
de informatiebijlage staan op de site: www.keywestamsterdam.nl. Raadpleegt u deze 
informatie s.v.p. vooraf. Heeft u geen inschrijfformulier ontvangen of heeft u vragen over 
de inkomenseisen en vereiste bescheiden, neemt u dan contact op met het verhuurteam 
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Key West: Hallie & Van Klooster Makelaardij T 020 - 6 816 716, projecten@hallie-
vanklooster.nl  

Algemeen 

Wijzigingen voorbehouden. Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid 
samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Peildatum prijzen 
13-05-2019 Prijzen zijn geldig tot 1-07-2019. 

 

** Explanation of the rental prices pricelist 

The rental prices on this list are excluding service costs, but including the upholstery. 

Sizes 

The stated m² use / living space are net use surfaces. The measurements have been 
made in accordance with NEN 2580, however, the above dimensions may differ in detail, 
the tenant has the opportunity to measure exact dimensions in the home. 

Income requirements and documents 

On the registration form with the information supplement it is stated what the income 
requirements are, which conditions apply and which documents you must submit if you 
want to be eligible for a home. The registration form and the information supplement are 
on the site: www.keywestamsterdam.nl. Please consult this information in advance. If you 
have not received a registration form or if you have questions about the income 
requirements and required documents, please contact the Key West rental team: Hallie & 
Van Klooster Makelaardij T 020 - 6 816 716, projects@hallie-vanklooster.nl 

General information 

Subject to changes. This price list has been compiled with the greatest care. No rights can 
be derived from the content. Reference date for prices is 13-05-2019 Prices are valid until 
1-07-2019. 

 

 

 

 

 

 

 


