Weth. Beversstraat 175
Enschede
bezoekadres

Postbus 23
7500 AA Enschede
postadres

0900 - 9678 (lokaal tarief )

telefoon

www.shortstayenschede.nl
internet

Wonen met alle comfort

Short Stay Enschede
flexibel en persoonlijk

Short Stay Enschede
shortstay@de-woonplaats.nl

U werkt in Enschede, maar woont op
afstand? Een nieuwe woning gekocht,
maar ook uw oude woning al verkocht?
Of wilt u juist als ondernemer uw
medewerkers tijdelijke woonruimte in
de buurt aanbieden? Allemaal situaties
waarin u zo maar op zoek kan zijn naar
tijdelijke woonruimte, liefst gestoffeerd
èn gemeubileerd. De Woonplaats biedt u
deze mogelijkheden.

Riant
Woningcorporatie De Woonplaats
verhuurt verschillende ruime appartementen, volledig gestoffeerd en gemeubileerd. De appartementen beschikken

e-mail

over een lift, een ruime berging en
parkeervoorzieningen. Kortom: een riant
onderkomen voor uw tijdelijke verblijf
in Enschede.

www.shortstayenschede.nl
internet

Weth. Beversstraat 175

Dichtbij

Enschede
bezoekadres

De appartementen zijn op loopafstand
van verschillende voorzieningen. Als u
voor werk in Enschede verblijft, woont
u in de omgeving van uw werkplek. Met
de beschikking over een groot woonoppervlak, minimaal twee slaapkamers en
eigen voorzieningen is een Short Stay
appartement persoonlijk en tegelijk geschikt voor meerdere personen. U maakt
snel van een huis uw tijdelijke thuis.

postbus 23
7500 AA Enschede
postadres

0900 - 9678
telefoon

053 - 475 75 55
telefax

Gemak
Aangezien de appartementen
gestoffeerd en gemeubileerd zijn, kunt
u er direct wonen. Vandaag tekenen,
is morgen verhuizen. U betrekt dan
een appartement waarin muren geschilderd of behangen zijn, vloeren
bedekt met tapijt, vinyl of laminaat
en ramen voorzien van gordijnen.
Gemeubileerd betekent een ingerichte
keuken met servies, pannen, bestek,
enzovoorts, een woonkamer voorzien

van meubilair, tv en dvd-speler,
slaapkamers met boxspringbedden,
kledingkasten, spiegels, een werkplek
enzovoorts. Daarnaast is er bed-,
keuken- en badlinnen aanwezig. Bent
u geïnteresseerd in gestoffeerd, maar
niet in gemeubileerd? Ook dat kan.
De Woonplaats biedt u verschillende
flexibele woonoplossingen. Vraag naar
de mogelijkheden.

