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BALIJELAAN 52 B

UTRECHT



ADRES
BALIJELAAN 52 B TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€200.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 49M2

INHOUD
CIRCA 164M3

BOUWJAAR
0

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Een mooi en strak afgewerkt 3-kamer appartement met open keuken en ruim,
zonnig balkon op het zuiden. Het strak afgewerkte appartement is gelegen in
een in 2012 gesplitst jaren dertig woonhuis, waarbij het gebouw volledig is
gerenoveerd. Na de splitsing is het appartement voorzien van een nieuwe
keuken met apparatuur, moderne badkamer en strakke wand- en
vloerafwerking. Het appartement is gelegen op de 1e verdieping en heeft
daardoor aan de voor- en achterzijde vrij uitzicht. Vanwege de vele ramen
(zowel aan de voor- als achterkant) is het een heerlijk licht appartement.

De woning heeft een gunstige en rustige ligging in de gezellige Rivierenwijk.
Supermarkten, evenals een slager, bakker en andere winkeltjes liggen op een
steenworp afstand. Het Ledig Erf met haar leuke cafés en restaurantjes vind je
op loopafstand. Voor de deur kan je gratis parkeren, de bushalte zit vlakbij en
het centraal station en de binnenstad bereik je in respectievelijk 5 en 10
minuten op de fiets.

Kom eens kijken, een mooi appartement op een ideale locatie om de hoek van
het centrum!

Indeling
Begane grond:
Gemeenschappelijke entree met trap naar de 1e verdieping

Eerste verdieping:
Entree, toilet met fonteintje, woonkamer met moderne open keuken voorzien
van diverse inbouwapparatuur (koelkast met vriesvak, vaatwasser, oven, 4- pits
gaskookplaat en afzuigkap). Vanaf de woonkamer is er een deur naar het ruime
balkon (van 1.57 x 5.05 m), gelegen op het zuiden. Via het balkon heb je
toegang tot de berging. Aan de voorzijde is de hoofdslaapkamer met
authentieke glas-in-lood ramen. De slaapkamer geeft toegang tot een derde
kamer, die gebruikt kan worden als studeerkamer, extra slaapkamer of
kledingkamer. Tussen de hoofdslaapkamer en de woonkamer bevindt zich de
badkamer met douche, wasmachine-aansluiting en wastafel.



Bijzonderheden:
- Vereniging van Eigenaren is actief, bijdrage per maand € 115,- inclusief gas,
water en licht
- De woning is voorzien van houten kozijnen met dubbel glas
- Moderne keuken en badkamer uit 2012
- C.v.-ketel uit 2012
- Groot zonnig balkon
- Rustige omgeving
- Gratis parkeren
- 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.
















