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BANKSTRAAT 46

UTRECHT



ADRES
BANKSTRAAT 46 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€500.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 102M2

INHOUD
CIRCA 369M3

BOUWJAAR
1921

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
In, misschien wel, de leukste en fraaiste straat van Oudwijk is deze ruime en
lichte gezinswoning te koop gekomen met een lekkere tuin en maar liefst vier
slaapkamers. Doordat de achtergevel van deze woning helemaal is opgetrokken
tot aan de nok heeft het huis meer dan 100 m2 woonoppervlakte gekregen.

De Bankstraat is een brede straat, kindvriendelijk en met veel
parkeergelegenheid, er bevinden zich diverse speeltuinen om de hoek en ook
de horeca voorzieningen op de Burgemeester Reigerstraat zijn vanaf hier
binnen vijf minuten te bereiken. Er is een jaarlijks straatfeest en als je de rust
wilt opzoeken dan ligt het recreatiegebied Amelisweerd op 10 fietsminuten
afstand.

Voor de dagelijkse boodschappen kun je naar de Albert Heijn en alle leuke
delicatessenwinkels die de Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat rijk
zijn. Wandelen en ontspannen kan om de hoek in het Wilhelminapark!

Een ideale woning voor een gezin of voor iemand die midden in het gezellige
Oudwijk wil wonen!

De indeling is als volgt:
Begane grond:
Entree/hal, toilet met fonteintje, woonkamer met fraaie houten vloer en ruime
moderne keuken in de uitbouw, middels openslaande deuren kom je in de ruim
8 meter diepe tuin met schuur en achterom, trapopgang naar
1e Verdieping:
Overloop, twee ruime slaapkamers en moderne badkamer voorzien van
ligbad/douche, 2e toilet, wastafel en wasmachine-aansluiting, trapopgang naar
2e Verdieping:
Overloop, fraaie lichte slaapkamer aan de achterzijde en een vierde slaapkamer
aan de voorzijde met uitzicht op de Dom!

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer :770 x 311
keuken: 306 x 413



tuin: 817 x 435
slaapkamer 1: 417 x 330/235
slaapkamer 2: 427 x 221
badkamer: 252 x 186
slaapkamer 3: 401 x 252
slaapkamer 4: 405 258

Bijzonderheden:
- Recentelijk is het gehele huis geschilderd
- Sfeervol woonhuis
- Veel bergruimte aanwezig
- Op loopafstand van alle voorzieningen en het Wilhelminapark
- Er is een recent bouwkundig rapport aanwezig

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.


















