
Op een van de mooiste locaties van 
Harmelen zijn net 4 prachtige en volledig 
gerenoveerde appartementen opgeleverd 
en beschikbaar gekomen voor de verhuur. 
De appartementen zijn vakkundig en met 
stijl en smaak verbouwd.

De tweekamer appartementen zijn gelegen 
midden in het centrum van Harmelen, direct 
aan de Oude Rijn. Vanuit de appartementen 
is er een schitterend uitzicht over de Oude 
Rijn en de achtergelegen landerijen.

Het centrum met diverse winkels, restaurants 
en de historische kerk bevindt zich op 
loopafstand.

Bent u toe aan wat ontspanning, dan bent 
u binnen enkele minuten fietsen bij 1 van 
de verschillende recreatieplassen of  het 
vijverbos met mogelijkheid om te wandelen, 
fietsen of  te zwemmen.

In Harmelen kunt u vrij parkeren.

Appartementencomplex Oude Rijnstaete

Harmelen

NIEUW IN DE VERHUUR - 4 APPARTEMENTEN



Prachtig en volledig gerenoveerd appartement op de begane grond met eigen hal en 
voordeur.

Het appartement is vakkundig en met stijl en smaak verbouwd, heeft een ruime 
badkamer, luxe keuken, grote raampartijen en veel licht.

Dit heerlijke appartement is gebouwd in een historisch pand midden in het centrum van 
Harmelen. Het is direct gelegen aan de Oude Rijn, met een adembenemend uitzicht over 
het water en de landerijen.

Het centrum, met diverse winkels, restaurants en de historische kerk, bevinden zich  
op loopafstand.

Bent u toe aan wat ontspanning, dan bent u binnen enkele minuten fietsen bij 1 van 
de verschillende recreatieplassen of  het vijverbos met mogelijkheid om te wandelen, 
fietsen of  zwemmen.

In Harmelen kunt u vrij parkeren.

Woonoppervlakte: 52 m2

In het kort:
• Eigen voordeur met hal
• Mooie woonkamer met heerlijk uitzicht
• Moderne en complete keuken (Next)
• Slaapkamer met geconditioneerde ventilatie
• Luxe badkamer
• Vrij uitzicht over de Oude Rijn
• Centrale ligging
• Luxe afwerking
• Raambekleding (Piet Boon), verlichting (Gira)
• Wasmachine/droger
• Extra geluidsisolatie toegepast
• Volledig gerenoveerd in 2017

Dorpsstraat 8 Harmelen

Huurprijs 900,- exclusief  servicekosten.
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Schitterend appartement op de begane grond direct aan de Oude Rijn met vrij uitzicht!
Het appartement kenmerkt zicht door veel luxe en licht achter een historische voorgevel. 
Het is vakkundig en met stijl en smaak verbouwd, waarbij er mooie authentieke 
elementen bewaard zijn gebleven.

Het appartement beschikt over hoge plafonds, een met hand gemaakte keuken, 
schitterende glas-in- lood ramen en veel licht.

Dit heerlijke appartement, gebouwd in een historisch pand uit het begin van de vorige 
eeuw, staat midden in het centrum van Harmelen. Het is direct gelegen aan de Oude 
Rijn en biedt aan de voorzijde zicht op de monumentale kerk en kijkt aan de achterzijde 
uit op het beschermde dorpsgezicht met de jachttoren, de Oude Rijn en de landerijen.
Het centrum met diverse winkels, restaurants en de historische kerk bevindt zich op 
loopafstand. Bent u toe aan wat ontspanning, dan bent u met binnen enkele minuten 
fietsen bij één van de verschillende plassen of  het vijverbos met mogelijkheid om te 
wandelen, fietsen of  te zwemmen.

In Harmelen kunt u vrij parkeren.

Woonoppervlakte: 50 m2

In het kort:
• Sfeervolle woonkamer met glas-inlood  

ramen en heerlijk uitzicht
• Hoge plafonds
• Moderne en complete keuken  

(handgemaakt)
• Royale slaapkamer
• luxe badkamer
• Centrale ligging
• Luxe afwerking
• Raambekleding (Piet Boon),  

verlichting (Gira)
• Wasmachine/droger
• Extra geluidsisolatie toegepast
• Volledig gerenoveerd in 2017

Dorpsstraat 10 Harmelen

Huurprijs 875,- exclusief  servicekosten
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Op een van de mooiste locaties van Harmelen ligt dit prachtige en volledig gerenoveerde 
appartement. Vanaf  de eerste etage heeft u vrij uitzicht over de naastgelegen Oude 
Rijn.
Het appartement is vakkundig en met stijl en smaak verbouwd, waarbij er mooie 
authentieke elementen bewaard zijn gebleven. Zo heeft dit appartement een Frans 
balkon, luxe keuken, glas-in- lood ramen, zichtbare balken-constructie en een prachtige 
vide.
Dit heerlijke appartement, gebouwd in een historisch pand uit het begin van de 
vorige eeuw, staat midden in het centrum van Harmelen. Aan de voorzijde biedt het 
appartement zicht op de monumentale kerk en aan de achterzijde kijkt het uit op het
beschermde dorpsgezicht met de jachttoren, de Oude Rijn en landerijen.
Het centrum met diverse winkels, restaurants en de historische kerk bevindt zich op 
loopafstand.
Bent u toe aan wat ontspanning, dan bent u binnen enkele minuten fietsen bij 1 van 
de verschillende recreatieplassen of  het vijverbos met mogelijkheid om te wandelen, 
fietsen of  zwemmen.

In Harmelen kunt u vrij parkeren.

Woonoppervlakte: 50 m2

In het kort:
• Prachtige woonkamer met heerlijk uitzicht
• Schitterend hoog plafond met oude  

balkenconstructie
• Riante (slaap)-vide met daklicht
• Moderne en complete keuken (Symatic)
• Royale slaapkamer
• Luxe badkamer
• Frans balkon met vrij uitzicht over de Oude Rijn
• Centrale ligging
• Luxe afwerking
• Raambekleding (Piet Boon), verlichting (Gira)
• Wasmachine/droger
• Extra geluidsisolatie toegepast
• Volledig gerenoveerd in 2017

Dorpsstraat 10 a Harmelen

Huurprijs 925,- exclusief  servicekosten.
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Op een van de mooiste locaties van Harmelen ligt dit prachtige en volledig gerenoveerde 
penthouse appartement.
Schitterend appartement met ruim dakterras, luxe keuken, grote raampartijen en veel 
licht.

Dit heerlijke appartement is gebouwd in een historisch pand, midden in het centrum 
van Harmelen. Vanuit het appartement is er een adembenemend uitzicht over de Oude 
Rijn en de landerijen.

Bovendien geeft het ruime dakterras de mogelijkheid om in alle rust en privacy van 
deze schoonheid te genieten.

Het centrum met diverse winkels, restaurants en de historische kerk bevindt zich op 
loopafstand. Bent u toe aan wat ontspanning, dan bent u binnen enkele minuten fietsen 
bij 1 van de verschillende recreatieplassen of  het vijverbos met de mogelijkheid om te 
wandelen, fietsen of  zwemmen.

In Harmelen kunt u vrij parkeren.

Woonoppervlakte: 52 m2

In het kort:
• Mooie woonkamer met heerlijk uitzicht;
• Moderne en complete keuken (Symatic);
• Royale slaapkamer met (opberg)-vide
• luxe badkamer;
• Terras met vrij uitzicht over de Oude Rijn;
• Centrale ligging
• Luxe afwerking
• Raambekleding (Piet Boon), verlichting (Gira)
• Wasmachine/droger
• Extra geluidsisolatie toegepast
• Volledig gerenoveerd in 2017

Dorpsstraat 10b Harmelen

Huurprijs 900,- exclusief  servicekosten.
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Afstand Harmelen - Utrecht slechts 
15km of  35 minuten per openbaar 
vervoer (bus).

Voor verhuur en bezichtigingen verzoeken wij u contact op te nemen met TIAAN

E verhuur@tiaan.nl | www.tiaan.nl | KvK 64981002


