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BEEKSTRAAT 5

UTRECHT



ADRES
BEEKSTRAAT 5 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€250.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 51M2

INHOUD
CIRCA 197M3

BOUWJAAR
0

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Sfeervol en gezellig wonen in een huis met een vooroorlogs karakter doe je o.a.
in de Beekstraat. Eén van die kleine rustige straten tussen het Wilhelminapark
en de Burgemeester Reigerstraat. Oudwijk is een karakteristieke wijk van meer
dan 100 jaar oud en erg geliefd. Beekstraat 5 is een sfeervolle woning die door
de jaren heen is aangepast aan de woonwensen van nu. Je ontspanning pak je
in het Wilhelminapark en voor de dagelijkse boodschappen loop je zo naar de
Burgemeester Reigerstraat. In het verlengde hiervan loop je al winkelend over
de Nachtegaalstraat het oude centrum van Utrecht in.

Indeling: entree, hal/overloop met meterkast, bergruimte onder de trap.
Gezellige lichte woonkamer met een mooi hoog plafond (hoogte 283). In de
uitbouw van de woning bevindt zich de nette keuken met diverse
inbouwapparatuur. Vanuit de keuken heeft u toegang tot een knusse
buitenplaats van ca. 2,3 x 3,14.

Eerste verdieping: ruime slaapkamer met vaste kast en dakkapel aan de
voorzijde. Eventueel is het mogelijk om een 2e slaapkamer te realiseren op
deze woonverdieping. Nette badkamer met douche, wastafel en toilet.
Dakterras van ca. 3,2 x 2,6 op het Zuiden gericht!

Kortom, zoek je een goed onderhouden huis met een zonnige buitenruimte op
een mooie locatie, kom dan zeker kijken!

Algemeen:
- De kozijnen, ramen en deuren zijn in juni 2017 door een erkend
schildersbedrijf geschilderd.
- Verwarming en warm water is geregeld via cv-combi ketel, Intergas Combi
HRE 28/24 A, voor het laatst onderhouden door Feenstra in oktober 2017.
- In 2017 is het schoorsteenkanaal/rookgasafvoer voor het laatst
geveegd/gereinigd.
- De gevels zijn in ca. 2005 gereinigd
- In 2004 zijn de elektrische groepenkast + de hoofdleidingen vernieuwd.

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.


















