Gemeubelde appartementen Corbie Mol
U heeft tijdelijk of permanent een verblijfplaats nodig in de
buurt van Mol? Corbie Mol biedt u gemeubelde appartementen
die gehuurd kunnen worden vanaf een week tot meerdere
jaren. De prijs is afhankelijk van de lengte van uw verblijf.
Voor info kan u terecht op onze website of via mail op
info@corbiehotel.com
We bieden 35 m² studio’s (1 kamer appartementen), 60m² appartementen (met 1
aparte slaapkamer ) en 100m² appartementen (2 slaapkamers of grotere leefruimte).
Alle appartementen hebben een keuken met koelkast, microgolfoven, kookplaat,
koffiezet/senseo, en het standaard kookgerief zoals potten en pannen, bestek,…
In de leefruimte staat een tafel en een bureau en is er een zithoek met tv. De zithoek
bevat een zitbank en wandkast, telefoon en internetverbinding. Het internetgebruik
is in de huurprijs inbegrepen.
In de slaapkamer bevinden zich 2 gedekte eenpersoonsbedden of 1 gedekt dubbel
bed en een kleerkast. De badkamer heeft een bad met douche, een lavabo en een
opbergkastje. Ook handdoeken worden voorzien. Het toilet is apart. De
appartementen zijn allemaal voorzien van een balkon of terras.
Verder vindt u basis poetsgerief in het appartement.
In de kelder is een wasserij waar u zelf kan wassen.
Er staat een wasmachine en een droogkast. U kan hier ook strijken.
Corbie biedt u optioneel;
Ondergrondse garage
Was (wissel van lakens en handdoeken)
Poets (van het ganse appartement )
Ontbijtbuffet

€ 80
€ 15 pp
€ 45 - € 65
€ 15

Elektriciteit wordt aangerekend volgens verbruik. ( +/- € 20/maand). De
appartementen en studio’s worden verwarmd d.m.v. een centrale gasinstallatie die
aangesloten is op zonneboilers. Hiervoor rekenen we een forfaitair bedrag aan
volgens het seizoen. (winter € 65 - € 95, lente/herfst € 40- € 65, zomer € 25- € 40)
Watergebruik, brandverzekering, afvalverwerking, onderhoudsdienst en kosten van
gemeenschappelijke delen zijn inbegrepen in de huurprijs.
Alle prijzen BTW inclusief.

