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ADRIAEN VAN OSTADELAAN 78

UTRECHT



ADRES
ADRIAEN VAN OSTADELAAN 78 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€400.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 86M2

INHOUD
CIRCA 341M3

BOUWJAAR
1910

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Op zoek naar een sfeervol huis, vol met originele details en een goede tuin, in
een fijne buurt dichtbij het centrum, met O.V. en uitvalswegen binnen
handbereik, maar ook dichtbij groenvoorzieningen?

Wees er snel bij want deze verrassende tussenwoning in een van de leukste
wijken van Utrecht komt vrij!

De Adriaen van Ostadelaan (30 km-zone) is van alle (winkel)gemakken
voorzien. In de straat bevinden zich o.a. een supermarkt, drogisterij, kapper,
boekhandel en verschillende restaurants. Het Ledig Erf en het mooie
Wilhelminapark zijn op loopafstand te bereiken. Tevens ben je snel de stad uit
en wandel je zo het groen van Amelisweerd in.

Het huis is zeer efficiënt ingedeeld waardoor alle vierkante meters goed benut
worden. Het heeft een ruime woonkamer-en-suite en op de eerste etage 2
ruime slaapkamers. Daarnaast beschikt het huis over een L-vormige,
onderhoudsvriendelijke en 10 meter diepe achtertuin, waardoor je al vroeg in
het seizoen hier heerlijk kan vertoeven!

De indeling is als volgt:
Begane grond:
Entree/hal, trapkast, toilet, woonkamer-en-suite met openslaande deuren naar
de ruim 10 meter diepe tuin, via de lange gang kom je in de eenvoudige
keuken, vanuit hier is er eveneens toegang tot de tuin met aangebouwde
stenen schuur, trapopgang naar

1e verdieping:
overloop, twee ruime slaapkamers waarvan één voorzien van inloopkast, ruime
badkamer met douche, 2e toilet, wastafel en wasmachine/droger aansluiting.

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer : 861 x308/278
keuken : 410 x 154
schuur : 223 x 150



tuin : 1080 x 463
slaapkamer : 424 x 273
slaapkamer : 438 x 273
badkamer : 321 x 163
inloopkast : 167 x 144

Bijzonderheden:
- Er zijn 12 zonnepanelen aanwezig op het dak
- Onderhoud binnen is redelijk tot goed
- Oplevering in overleg, kan eventueel spoedig

Brochure aanvragen:
Een uitgebreide brochure, inclusief plattegronden, NVM vragenlijst en lijst van
roerende zaken, kunt u telefonisch of per mail bij ons aanvragen.

Aankoopmakelaar inschakelen:
Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en
zorgen.
Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Utrecht vindt u op Funda.
















