LIJST VAN KAMERADRESSEN
schooljaar 2017-2018
1. Het noemen van de woonruimte betekent niet dat deze nog vrij is.
2. Adressen en kamers zijn niet door onze school gecontroleerd.
*

Adverto p.a. Marshallstraat 29
4463 CS Goes
Te huur: Vier kamers in een eengezinswoning met gezamenlijke gebruik van
keuken, douche, toilet, tuin. De woning bevindt zich op loopafstand van een
klein winkelcentrum (o.a. Kruidvat en Lidl ). Niet meer dan 10 minuten fietsen
naar de stad en het station. De sportvelden, het Sportpunt en het CIOS zijn
tussen de 2 en 4 kilometer afstand van de woning gelegen. Het huis wordt
voornamelijk bewoond door CIOS studenten.
De huurprijzen is tussen € 300,00 en € 400,00 inclusief gas, water, licht en
internet en gedeeltelijke verzekering.
Neem geheel verblijvend contact op via gsm nummer +316-12681359 of email: adverto123@zeelandnet.nl of adverto456@zeelandnet.nl

*

Floris Buizer
Nette kamer met gezamenlijk gebruik van keuken en douche in Goes aan de
S. Lohmanlaan 34, 4463 TH
Huurprijs € 350,00 all-in per maand
Voor meer informatie:
Floris Buizer 06-12159750, email: fnbuizer@zeelandnet.nl

*

Mevrouw J. van Dieren
Donkerstraat 58
4463 VW Goes,
Tel.: 06-10062585, e-mail: jannievandieren@hotmail.com
Te huur: 2 gestoffeerde kamers met tv-aansluiting, internet, wifi en keuken
met inventaris. Medegebruik van badkamer, 2 toiletten, fietsengarage en tuin.
Weekenden en vakantie in eerste instantie naar huis, afwijking hierop
geschiedt in overleg. Huur vanaf € 250,00 tot € 290,00 per maand all-in.
Kamers kunnen op vraag gemeubileerd verhuurd worden.
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*

Mevrouw De Groot
Opril Westwal 2a
Goes
Tel. 06-22512445
5 gemeubileerde kamers met 2 gemeenschappelijk woonkkamers, 2 grote
woonkeukens, 2 badkamers en 2 toiletten. Ligging is dichtbij bij centrum,
(absoluut nette bewoning).
Huur voor een kamer op de bovenverdieping is € 375,00 per maand. Huur
voor een kamer op de benedenverdieping is € 475,00 per maand.

*

Fam. van den Berge
tel. 06-28530086 E-mail: vdberge7@zeelandnet.nl.
22 kamer verdeelt over 4 panden. De Couwervestraat 44 in Goes,
Carterlaan 32 in Goes, Carterlaan 15 in Goes en Carnaetwei 4 Goes.
Alle panden hebben een gemeenschappelijke woonkeuken, douches en
toiletten. Met gebruik van wasmachine, droger,
magnetron, kooktoestellen, TV, internet,
fietsenberging, tuin etc.
Meer info www.kamerverhuurgoes.nl
Huur vanaf € 295,00 all-in.

*

Marcel Rijk
Jacobsberg 38, 4661 NM Halsteren
Tel 06-34944117 e-mail: rijkverhuur@home.nl
Er zijn meerdere 11 kamers te huur in een jongerenhuis in de Piccardtstraat
in Goes. De huisregels zijn redelijk streng en het ziet er aan de binnenkant
niet uit als een doorsnee jongerenhuis. Dit o.a. door de vaste
schoonmaakster. Er is controle op sociaal gedrag door alle bewoners en
hierdoor is het huis ook geschikt voor de nog jonge student of werkende
jongeren. Het is daardoor een zeer positief jongerenhuis.
Huur vanaf € 340,00 tot € 495,00 all in.

*

Floris Buizer
Nette kamer met gezamenlijk gebruik van keuken en douche in Goes aan de
S. Lohmanlaan 34, 4463 TH
Huurprijs € 350,00 all-in per maand
Voor meer informatie:
Floris Buizer 06-12159750, email: fnbuizer@zeelandnet.nl

*

De heer P. N. van Deijk
Tel.: 06-54900259
Te huur 8 kamers aan de Beestenmarkt 8 en de Vlasmarkt 12
Huurprijs € 225,00 tot € 400,00 per maand
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*

Irma Bolijn
Havelaarstraat 22
4486 BC Colijnsplaat
06-24512582
e-mail: eenhoorntrec@gmail.com
Te huur 5 slaapkamers op de 1e verdieping met gezamenlijke keuken, zit- en
eetkamer.
Ook 1 studio op begane grond met eigen ingang.
Huurprijs vanaf € 250,00 tot € 600,00

*
.

Contactpersoon: Eric van de Linde 06-28921615
Nette kamers (4 stuks) in het centrum van Goes.
De kamer heeft een eigen keukentje met koelkast en vriesvakje.
Er is een gedeelde wasruimte met wasmachine en wasdroger.
Verder is er een gedeelde badkamer met wastafel en douchecabine en een
toilet op de verdieping en draadloos internet.
Huurprijs € 340,00 tot € 430,00. De borg is 2 maanden huur.

*

Caroline Hollebrandse, Carterlaan in Goes.
Voor vragen kan u mailen naar: carterlaan@hotmail.com
Kamer te huur per 1 september of 1 oktober 2018.
Het is in rustige buurt van koopwoningen. Douche, keuken, wc en woonkamer worden
gedeeld met de andere bewoners.
De eigen kamer is 8,5 m2, de huur is € 300,00 incl water, gas en elektr. De
gezamenlijke woonkamer is een gezellig ontmoetingspunt.
Onze voorkeur gaat uit naar een christelijke zelfstandige jongere die bereid is
verantwoordelijkheid te dragen voor de gezamenlijke huishouding.
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