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BLAUWKAPELSEWEG 27

UTRECHT



ADRES
BLAUWKAPELSEWEG 27 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€350.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 59M2

INHOUD
CIRCA 225M3

BOUWJAAR
1906

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Sfeervolle 2-kamer-benedenwoning met een échte leefkeuken en een fijne
zonnige achtertuin op het oosten, en dat met vrij uitzicht over het populaire
Griftpark in Wittevrouwen. Bij aankomst zie je het direct, dit huis staat er netjes
bij, een keurige strakke gevel, nette kozijnen met dubbel glas, knipvoeg in de
gevel, echt top! Bij binnenkomst voel je je direct thuis, een prettige zitkamer
aan de voorzijde met een mooie houten vloer welke doorloopt naar de diverse
vertrekken. Aan de achterkant een fijne woonkeuken met authentieke schouw,
hier kun je met gasten heerlijk tafelen tot in de late uurtjes. In de zomer doe je
alles lekker open en loop je zo je stadstuin in.

Locatie:
gelegen in Wittevrouwen, op ca. 5 minuten loopafstand van het oude centrum.
Verder op steenworp afstand van eetcafé 'Proost', 'Gastmaal', en dichtbij
'Goesting', 'Koffie75', de wereldberoemde ijswinkel 'Roberto Gelato' en een
warme bakker. Op de Biltstraat kun je terecht bij diverse supermarkten voor de
dagelijkse boodschappen. Het Centraal Station en het Utrecht Sciencepark zijn
per fiets of met meerdere busverbindingen goed bereikbaar. Vanuit hier zit je,
ook tijdens de spits, binnen 5 minuten op de snelwegen rondom de stad. Het is
een gewilde, rustige en zeer prettige woonomgeving.

Indeling
Begane grond: entree, gang met bergkast en toilet. Toegang tot de woonkamer
met mooie houten vloer en hoge plafonds van ca. 2,9 meter. De ruime
woonkeuken is gelegen aan de achterzijde: deze is in een neutrale kleurstelling
met granieten aanrechtblad en voorzien een vaatwasmachine, koel-vriezer,
combi magnetron, afzuigkap met gaskookplaat, stenen gootsteen en
handgemaakte wandtegels. De badkamer is netjes en voorzien van een ligbad,
een separate douche en wastafel. Een aparte bergruimte voor de aansluiting
voor wasmachine en c.v. ketel (bouwjaar 2018) opstelling. De slaapkamer is
gelegen aan de rustige tuinzijde en biedt toegang naar de achtertuin op het
oosten.

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.


















