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ALEXANDER NUMANKADE 7 B

UTRECHT



ADRES
ALEXANDER NUMANKADE 7 B TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€225.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 27M2

INHOUD
CIRCA 105M3

BOUWJAAR
1895

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Te koop gekomen in de Zeeheldenbuurt in Utrecht Oost is dit nette
appartement met 1 slaapkamer én fijn balkon.

De wijk:
De Alexander Numankade is een prachtige, statige straat die ligt in de zeer
gewilde en populaire Zeeheldenbuurt. Op loopafstand bevinden zich diverse
buurtwinkels, cafés, restaurants, supermarkten en de beroemde ijssalon
Roberto. Aan het begin van de straat vind je het "Griftpark" waar het zeker in
de zomer heerlijk vertoeven is. Tevens zijn de binnenstad, bushaltes en het
centraal station op loop/fietsafstand.

Het appartement:
Via de gezamenlijke, afgesloten entree kom je met de trap bij de eigen
voordeur van het appartement.
Tegenover de voordeur bevindt zich de nette badkamer welke is voorzien van
inloopdouche, zwevend toilet en badkamermeubel. Aan de achterzijde van het
appartement bevindt zich de woonkamer met open keuken. Vanuit de
woonkamer heb je via de openslaande deuren toegang tot het royale balkon
welke is gelegen op het Oosten. Naast de woonkamer bevindt zich de
slaapkamer welke zo is ingedeeld dat je er kan slapen op de slaapvide én er
daarnaast ook goed kan werken/studeren. Het appartement is volledig voorzien
van een fraaie houten vloer.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar pand: 1895, bouwjaar appartement: 2012;
- woonoppervlakte: 27 m2
- het volledige pand is in 2012 gesplitst in appartementen en volledig
verbouwd;
- fijn balkon van ruim 6 m2 gelegen op het Oosten;
- warm water en verwarming middels een combi cv-ketel uit 2012;
- gezonde en actieve VvE, de servicekosten bedragen circa: € 130,-;
- gunstig gelegen ten opzichte van uitvalswegen en diverse openbaar vervoer
voorzieningen;
- Oplevering in overleg.



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.


















