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Omschrijving
Te huur aangeboden een privé parkeerplaats in een afgesloten parkeergarage in Amsterdam Noord.




In dit opvallende gebouw bieden wij een privé parkeerplaats te huur aan. De ingang van de afgesloten
parkeerplaats vind je aan de Lia Doranastraat. De garage is afgesloten door hekken en deuren. Je kunt
dan ook alleen naar binnen met een persoonlijke code. De deuren openen automatisch.




LOCATIE

De Lia Doranastraat ligt in het voormalig industriegebied aan de dynamische noordelijke IJ-oever, tussen
Eye en het NDSM-terrein in Amsterdam. De locatie grenst aan de ene kant aan het Tolhuiskanaal dat
uitkomt op het IJ. Aan de andere kant ligt de Distelweg, waar de pont naar de Pontsteiger/Houthavens
aan- en afmeert. De bushaltes en het metrostation met de Noord-Zuid lijn zijn op loopafstand te
bereiken. Er zijn diverse uitvalswegen in de buurt (A1, A2, A9, A10). Kortom, de bereikbaarheid is
uitstekend.



BIJZONDERHEDEN

- Huurprijs € 155 per maand;

- Borg € 50;

- Huurtermijn in overleg;

- Uitstekende bereikbaarheid, diverse openbaar vervoerverbindingen op loopafstand.



Description
For rent is a private parking space in a closed parking garage in area Amsterdam Noord.




In this building we offer a private parking space for rent. The entrance to the closed parking lot is located
on Lia Doranastraat. The garage is closed by gates and doors. You can only enter with a personal code.
The doors open automatically.




LOCATION

The Lia Doranastraat is located in the former industrial area on the dynamic northern bank of the IJ,
between Eye and the NDSM in Amsterdam. The location borders on the Tolhuiskanaal on one side, which
opens onto the IJ. On the other side is the Distelweg, where the ferry to the Pontsteiger/Houthavens
moors. The bus stops and metro station with the North-South line are within walking distance. There are
several roads nearby (A1, A2, A9, A10). In short, the accessibility is excellent.




PARTICULARITIES

- Rental price € 155 per month;

- Deposit € 50;

- Rental term in consultation;

- Excellent accessibility, various public transport connections within walking distance.





Locatie 



INTERESSE IN DE WONING?

INTERESTED IN THIS PROPERTY?

Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Please feel free to contact our office.

Minervalaan 19 hs | 1077 NK Amsterdam

020 - 670 99 92

info@brinkborgh.nl

www.brinkborgh.nl


