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 17 huurappartementen + commerciële ruimte op de begane grond in de Beatrixstraat 

 

  

 
 

In deze nieuwsbrief:   Voortgang  Huurprijzen  Reageren  Toewijzing 

Locatie 
Beatrixstraat Den Helder 
 
Status 
In uitvoering 
 
Aantal 
17 huurappartementen + 
commerciële ruimte 
 
Architect 
Geurst & Schulze,  
Den Haag 
 
Aannemer 
Dozy BV, Den Helder 
 
Installateurs 
W-installaties: PBK   
E-installaties: Lodema BV 

   
 
 
 
 
 
 

  Project De Kamerheer 
Helder Vastgoed BV ontwikkelt aan de zuidzijde van de 
Beatrixstraat 17 huurappartementen met op de begane 
grond een commerciële plint van 310 m² bvo. 
Er is overeenstemming bereikt met een kandidaat die de 
complete plint van ons zal huren en daar een 
restaurant/grand café gaat vestigen. 
 
De indeling van de appartementen is als volgt: 

 woonkamer met open keuken 

 twee slaapkamers 

 (de kleinere appartementen hebben 1 slaapkamer) 

 badkamer 

 eigen buitenruimte 

 berging op de begane grond 
 
Parkeren 
Parkeren kan in de nabijgelegen parkeergarage aan de 
Sluisdijkstraat. Een parkeervergunning kost circa € 25,- 
per maand (prijspeil 2019). Deze is aan te vragen bij de 
gemeente Den Helder. 
 

Voortgang 
Begin maart bereikte de bouw van de Kamerheer het 
hoogste punt. Speciaal voor deze gelegenheid schonken 
we voor de bouwvakkers het gebruikelijke pannenbier ‘De 
Kamerheer’. Geplande oplevering: 4e kwartaal 2019. 
 

Huurprijzen 
De huurprijzen van De Kamerheer liggen tussen de 607 euro 
en de 1009 euro per maand. Naast de huur zijn er ook 
algemene kosten voor Abonnee Onderhoud, glasverzekering, 
algemene verlichting en algemene schoonmaak van ongeveer 
50 euro per maand. 
 

Reageren 
Van 5 t/m 11 april adverteren wij met de huurappartementen 
op www.woonmatchkopnh.nl. Per appartement kunt u daar de 
indeling, ligging en huurprijs bekijken. U kunt maximaal op 4 
appartementen reageren (indien u geen andere reacties hebt 
openstaan).  
Om te reageren dient u ingeschreven te zijn als woning-
zoekende bij www.woonmatchkopnh.nl.   
 

Toewijzing  
De woningzoekende met de meeste punten krijgt het 
appartement als eerste aangeboden.  
 

 
 
 

 

http://www.woonmatchkopnh.nl/
http://www.woonmatchkopnh.nl/

