
*** Over het huis:  

200m², volledig gerenoveerd, op de eerste verdieping, een grote woonkamer, een eetkamer, een 

keuken en een grote tuin van 40m², een groot koer en een kelder.  

Tweede verdieping: 2 slaapkamers, een bureau plus 2 badkamers (2 douches and 2 lavados). Op de 

derde: 3 slaapkamers met 1 badkamer (douche en lavado). Dus we zullen het verhuizen met 5.  

De keuken is volledig uitgerust (oven, vaatwas, koelkast, diepvries, microgolf, koffiezet, kookgerei en 

borden/bestek/glazen). 

Het heeft een perfecte ligging op 

100m van de metro Saint-Guidon! Dus 

10min van de center van Brussel. Het 

is in Anderlecht, maar niet de 

“slechte” buurt van Anderlecht, een 

leuke buurt met alles rond en parken. 

De ring is ook heel dichtbij. 

De verhuizing is gepland voor de 1st 

augustus, de huurprijs is van 395€ 

met elektriciteit, gas, water maar 

zonder internet (+ 10€ ik denk).  

Bijna alles zal gemeubeld zijn, maar je 

kan kiezen als je wilt jouw kamer 

gemeubeld of niet en je kan nog 

andere meubels brengen.  

 

*** Over mij en over jij: 

Ik ben een leuke meid van Brussel. Ik ben Franstalige en zou graag mijn Nederlands verbeteren dus ik 

zoek voor huisgenoten die Vlamingen zijn. Ik ben naar iets meer dan enkel een huis delen , ik  ben op 

zoek naar vrienden om samen iets te delen (samen eten, samen filmtje kijken, samen uitgaan…) en 

voor een “communauteit” te vormen.  

In mij vrije tijd hou ik me bezig met fotography, kunst, theatre en veggie cooking. Ik ga ook graag 

joggen en een reisje doen zie ik altijd wel zitten. 

Ik zoek dus voor Vlamingen die  willen een soort van “communauteit” te vormen, die houden van 

honden (die criterium is heel BELANGRIJK), en die roken niet binnen het huis. 

Kunstenaar, milieubewust, vegetarisch, gayfriendly zijn erg welkome maar geen obligatie  

Een andere kleine huisdier is toegelaten. 

 

Indien je interesse hebt, mag je een mailtje sturen naar 

c_bringiers@live.be 


