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ACHTER ST.-PIETER 4 K

UTRECHT



ADRES
ACHTER ST.-PIETER 4 K TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€1.495,00 / MND

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 75M2

INHOUD
CIRCA 225M3

BOUWJAAR
1650

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Nieuw in de verhuur: op een bijzondere plek in de oude binnenstad van Utrecht
(Museumkwartier) bevindt zich dit Rijksmonumentale appartement, gelegen
aan het "Achter Sint Pieter 4 K".

Welk boek je ook openslaat over historisch gezien belangrijke gebouwen in
Utrecht, Achter Sint Pieter 4 staat er altijd in. Het huis is gelegen aan een
rustige straat in het Museumkwartier met winkels, schouwburg, bioscopen,
Centraal Station op loopafstand. Het pand is gelegen nabij het Oudkerkhof en
de Domstraat. Vlakbij (ca. 100 meter) bevinden zich musea, de Dom en de
gezellige binnenstad met mooie winkels en uitgaansgelegenheden zoals o.a.
het Wed en de fraaie terras- en eetgelegenheden aan de Oudegracht. Ca. 5
minuten lopen naar het muziekcentrum Vredenburg, Hoog Catharijne en het
NS-Centraalstation.

Indeling begane grond: gemeenschappelijke entree en brievenbus. Royale
centrale hal, de vloer bestaat uit grote 17e eeuwse witmarmeren plavuizen,
prachtige wand- en plafondschilderingen. Trap naar eerste verdieping, gang
naar 2e trap naar 2e verdieping. Gemeenschappelijke royale overloop (met 1
buurman), berging met cv-installatie.

Entree appartement 2e verdieping: entree, garderobe, grote woonkamer van
8,45 lang en 6,35 meter breed, de nok ligt op 4,6 meter hoogte, hierdoor
ontstaat veel ruimte en licht, mede door de diverse hoog geplaatste dakramen.
De royale woonkamer beschikt verder over een mooie houten vloer, een
(werkende) open haard, een uitklapbare loggia van ca. 2 m2 (middels dit
systeem is het mogelijk om met maximaal 2 personen liggend te genieten van
de middag- en avondzon). Open keuken met koelkast, separate vriezer,
vaatwasser, oven en 4-pits gasstel met afzuigkap (geen recirculatie, gaat
rechtstreeks naar buiten), (kinder-) slaapkamer met veel vaste kasten (zowel
leg als hang). Badkamer met douche, wastafel met grote spiegelwand, toilet,
(aansluiting) wasmachine- en mogelijkheid drogeropstelling. Vaste trap naar
slaapvide waar 2e slaapkamer aanwezig is met tv-aansluiting en groot Velux
dakraam.



Bijzonderheden:
* Beschikbaar per 15 maart 2021.
* De woning wordt gestoffeerd én (deels) gemeubileerd opgeleverd
(kledingkasten en opberg/ ladekasten).
* Totale woonoppervlakte is inclusief de slaapvide ca. 75 m2
* De woning heeft 2 slaapkamers
* Woning is niet geschikt voor studenten of woningdelers
* Woning is geschikt voor maximaal 2 personen + kind.
* Huurprijs is exclusief energie; gas, water en elektra.
(maandelijks voorschot van € 200 voor energie, ben je zuiniger met je energie
dan krijg je jaarlijks een bedrag terug, ben je minder zuinig dan moet je jaarlijks
eenmalig een bedrag bijbetalen. Huidige en vorige huurders verbruikten € 150
tot € 175 aan energie per maand).
* Voorbehoud gunning eigenaar
* Huisdieren graag even overleggen met de eigenaar.

Huurvoorwaarden:
* Huurprijs is op basis van een huurperiode van minimaal 1 jaar, NB: gaat de
voorkeur uit naar een kortere periode, dan kan er sprake zijn van een opslag
(alleen bij akkoord eigenaar).
* Eigenaar vraagt een waarborgsom van 2 maanden huur.
* Er gelden geen commissie kosten.

Geschiedenis:
In aanleg laat-middeleeuws claustraal huis van de immuniteit van Sint Pieter.
Verbouwd in 1630, omstreeks 1660 en in de 18e eeuw, waardoor een complex
van vleugels rond een binnenplaats met traptoren ontstond. Het acht
vensterassen brede pand heeft een verdieping en een zadeldak. De voorgevel
dateert in de huidige vorm uit de vroege 18e eeuw en heeft geblokte strekken
boven de vensters. De vensters in de verdieping hebben zesruitsschuiframen
uit de 19e eeuw. Eenvoudige, classicistische deuromlijsting. Inwendig:
overwelfde kelders, 18e eeuws tochtportaal, 17e eeuwse binnenpui en
trappenhuis, zolderingen met moer- en kinderbalken, deels 15e eeuwse, deels
17e eeuwse kapconstructie, kamers met schouwen en stucplafonds uit de 18e
eeuw en het begin van de 19e eeuw.






















