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BAKHUIZEN VAN DEN
BRINKSTRAAT 15

UTRECHT



ADRES
BAKHUIZEN VAN DEN BRINKSTRAAT 15 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€200.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 35M2

INHOUD
CIRCA 125M3

BOUWJAAR
0

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
In de wijk Nieuw-Engeland is in een rustige straat te koop gekomen dit leuke
appartement met voor- en achtertuin. De wijk is gelegen vlak bij de
Vleutenseweg met diverse winkels, gezellige koffiebarretjes en eettentjes. Om
de hoek is het het Majellapark en op loopafstand is het winkelcentrum aan de
Groeneweg met een supermarkt en diverse winkels. Het centrum van Utrecht is
op 5 minuten fietsafstand en makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer
middels een van de velen bussen die vertrekken vanaf de Vleutenseweg.

Het appartement met een totale oppervlakte van 35 m2 is in 2014 volledig
gerenoveerd en goed onderhouden en heeft een eigen achtertuin van 20 m2
gelegen op het noorden én een eigen voortuin gelegen op het zuiden. De
huidige eigenaren hebben erg hun best gedaan om hier een mooi plekje te
creëren. Het hele appartement is voorzien van een mooie vloer en fraaie
paneeldeuren. In iedere ruimte is veel lichtinval waardoor dit een heerlijke en
sfeervolle plek is om te wonen.

De indeling is als volgt:
Gezamenlijke entree, eigen voordeur met toegang naar de hal, lichte
woonkamer met laminaatvloer en ingebouwde kastruimte, badkamer voorzien
van toilet en mooi afgewerkte inloopdouche, slaapkamer met ingebouwde
kastruimte en toegang tot de achtertuin, keuken voorzien van Bruynzeel
keukenblok, koelkast met vriesvak en combi-magnetron. Ook vanuit de keuken
is er toegang tot de achtertuin. In de hal is de wasmachineaansluiting handig in
de kast ingebouwd. Er is de beschikking over een eigen schuur welke gelegen is
achter de achtertuin.

Belangrijkste afmetingen:
Woonkamer: 3.82 x 2.68
Slaapkamer: 2.68 x 2.77
Keuken: 2.75 x 1.97
Badkamer: 1.55 x 1.16
Achtertuin: 4.65 x 4.64
Schuur: 2.18 x 1.62



Bijzonderheden:
- Het appartement is in 2014 volledig verbouwd met o.a. een nieuwe
laminaatvloer gelegd door het hele appartement, nieuwe badkamer en keuken
- Erfpacht is eeuwigdurend afgekocht
- Remea combiketel uit 2012, laatst onderhouden in oktober 2018
- Gezonde en actieve VvE, de servicekosten bedragen € 83,13 per maand
- Parkeren is met parkeervergunning van € 122,- per jaar

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.














