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BLAUWKAPELSEWEG 23

UTRECHT



ADRES
BLAUWKAPELSEWEG 23 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€295.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 58M2

INHOUD
CIRCA 191M3

BOUWJAAR
1880

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Te koop gekomen in de wijk "Wittevrouwen", tegenover het "Griftpark", is deze
3-kamer benedenwoning met fijne achtertuin.

De wijk:
De Blauwkapelseweg ligt in de zeer gewilde, populaire wijk "Wittevrouwen". Op
loopafstand bevinden zich diverse buurtwinkels, cafés, restaurants,
supermarkten én de beroemde ijssalon Roberto. Recht tegenover het
appartement vind je het "Griftpark" waar het zeker in de zomer heerlijk
vertoeven is en waar bijvoorbeeld ieder jaar het populaire festival "Trek" te
vinden is. Tevens zijn de binnenstad, bushaltes en het centraal station op
loop/fietsafstand.

Het appartement:
Via de eigen voordeur loop je de gang van het appartement binnen. Links tref je
eerst de meterkast met daarnaast een handige trapkast. Aan het einde van de
gang tref je de badkamer welke is voorzien van toilet, wastafel én douche.
Vanuit de gang is zowel de ruime woonkamer aan de voorzijde als de tweede
(slaap)kamer te bereiken. Deze twee kamers zijn onderling ook weer te
bereiken en van elkaar af te sluiten door de én suite deuren. Door de grote
ramen en de hoge plafonds is zeker de kamer aan de voorzijde een heerlijke
kamer met uitzicht op het Griftpark. De andere kamer beschikt naast de hoge
plafonds ook over een prachtige originele schouw.
Vanuit de tweede (slaap)kamer is de derde kamer aan de achterzijde te
bereiken. Deze kamer is ook uitstekend om te zetten naar bijvoorbeeld een
mooie leefkeuken. Vanuit deze kamer heb je toegang tot de open keuken én via
de openslaande deuren toegang tot de ruime tuin. De tuin is circa 18 m2 groot
en ligt op het Oosten.

Bijzonderheden:
- Oppervlakte: 58 m2
- Achtertuin van: 18 m2
- Het appartement kan wat liefde en aandacht gebruiken;
- Warm water en verwarming middels een combi cv-ketel uit 2016;
- Zeer gunstig gelegen ten opzichte van openbaar vervoer voorzieningen en de



uitvalswegen;
- Ouderdoms clausule en niet zelfbewoning clausule zullen worden toegevoegd
in de koopovereenkomst;
- Oplevering in overleg, kan snel.

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.












