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Huurprijs vanaf € 750,- per maand
Bouwjaar 1970. Beschikbaarheid op aanvraag

Huurpijs 2-kamerappartement  € 775,-- per maand excl. voorschot stookkosten € 80,-
Huurpijs 3-kamerappartement  € 950,-- per maand excl. voorschot stookkosten € 100,-

Servicekosten € 125,-- per maand  

In een groene wijk op loopafstand van het centrum en het 

station van Ermelo ligt “Serviceflat Croonenburgh”. Bos, 

heide en de randmeren omzomen deze mooie gemeente 

op de Veluwe.

Omgeven door een parkachtige tuin en met parkeervoor-

zieningen voor bewoners en voldoende plaatsen voor 

bezoekers biedt de serviceflat ruimte aan onder andere 

62 tweekamer flats en 20 driekamer flats. Het gezond-

heidscentrum met o.a. een huisarts en een apotheek 

bevinden zich op korte afstand van de flat. “Serviceflat 

Croonenburgh” heeft entreebeveiling, een brandmeld-

installatie, een liftinstallatie en personenalarmering 

(tegen vergoeding). Er zijn een aantal logeerkamers 

tegen geringe vergoeding te huur. Iedere flat heeft een 

eigen afsluitbare berging en er is een gemeenschappe-

lijke fietsenberging in de kelder met oplaadpunt voor de 

scootmobiel. Het is mogelijk maaltijden tegen een geringe 

vergoeding te laten bezorgen. Het huren van een eigen 

garagebox is tegen een meerprijs mogelijk.

Vraag de makelaar naar de beschikbaarheid. 

Telefonisch bereikbaar op 0341 - 553 773

Per e-mail op ermelo@mnm.nl
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TWEE KAMER APPARTEMENT

Huurprijs VANAF € 775,-- per maand

Voorschot stookkosten € 80,-- per maand

Voorschot servicekosten € 125,-- per maand

Kosten ten behoeve van elektra voor rekening huurder
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DRIE KAMER APPARTEMENT

Huurprijs VANAF € 900,-- per maand

Voorschot stookkosten € 100,-- per maand

Voorschot servicekosten € 125,-- per maand

Kosten ten behoeve van elektra voor rekening huurder



Wonen
Met zes vestigingen in de regio heeft Midden Nederland  
Makelaars een prachtig netwerk waardoor we perfect alle 
ontwikkelingen voor u kunnen volgen. Elke vestiging wordt  
bemand door professionele makelaars.

Bedrijven
Door de diepgaande kennis die onze bedrijfsmakelaars hebben 
van het verzorgingsgebied worden ze ingeschakeld voor de  
meest uiteenlopende projecten. Van een groot bedrijfscomplex  
tot en met verhuur van winkels en bedrijfspanden.

Agrarisch
Agrarisch en landelijk vastgoed is een vakgebied dat gespeciali-
seerde kennis vereist. Die kennis vindt u bij Midden Nederland 
Makelaars met professionals die dag-in-dag-uit bezig zijn op dit 
specifieke gebied van de makelaardij.

Hypotheken 
Midden Nederland Hypotheken is niet gebonden aan een  
bank of enig andere financiële instelling. Dat stelt ons in staat  
de hypotheek samen te stellen tegen de meest gunstige  
condities. Met recht echt maatwerk.

Barneveld

Kampstraat 32  

3771 AV  Barneveld  

(0342) 42 34 00

barneveld@mnm.nl

Ermelo

Raadhuisplein 1  

3851 NT  Ermelo

(0341) 553 773

ermelo@mnm.nl

Midden Nederland Makelaars B.V.

Harderwijk

Verkeersweg 77

3842 LE  Harderwijk

(0341) 41 15 41

harderwijk@mnm.nl

Nijkerk

Oranjelaan 4  

3862 CX  Nijkerk

(033) 246 06 01

nijkerk@mnm.nl  

Putten

Dorpsstraat 64/66  

3881 BE  Putten

(0341) 35 40 11

putten@mnm.nl

Voorthuizen

Sportparkstraat 2

3781 BK  Voorthuizen 

(0342) 47 20 72

voorthuizen@mnm.nl 
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Follow us on Facebook

QR-code

Raadpleeg de mobiele QR-site voor 

meer informatie over deze woning. 


