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BURGEMEESTER VAN
TUYLLKADE 78

UTRECHT



ADRES
BURGEMEESTER VAN TUYLLKADE 78 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€250.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 65M2

INHOUD
CIRCA 258M3

BOUWJAAR
1930

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Aan een fraaie groene laan is te koop gekomen deze goed onderhouden
driekamer benedenwoning. De woning beschikt over een moderne keuken en
fraai sanitair, ook is er een zonnige tuin van ca. 13 meter diep aanwezig. Een
heerlijke starterswoning op een leuke plek!

Ligging
"Zuilen" is een gezellige buurt in Noordwest Utrecht. U vindt op loopafstand van
de woning allerlei voorzieningen en winkels zowel bij de Rokade als aan de
Amsterdamsestraatweg. Er zijn een Albert Heijn, Kruidvat, Hema, warme bakker
en een slager. Daarnaast zijn er allerlei leuke tentjes in de buurt om wat te eten
als bijvoorbeeld "De Kleine Baron", “Bij Gijs” of voor een lekker broodje naar
“Bagels en Beans” of “The Sandwich company”. Het prachtige Julianapark ligt
op zo'n vijf minuten lopen. Dit park is niet het bekendste park van Utrecht,
maar wel het allerleukste! Er wordt in de lente en zomer bijzonder veel
georganiseerd: van een wereldmuziekfestival tot hardloop-clinics. Binnen 10
minuten bent u op de fiets in het centrum en de diverse uitvalswegen zijn snel
bereikbaar. Als je liever de natuur in gaat dan fiets je zo langs de vecht naar
“Fort aan de klop”.

De indeling is als volgt:
Begane grond:
Entree/hal met meterkast, moderne badkamer met douche, toilet, wastafel en
wasmachine-aansluiting, lichte woonkamer met openslaande deuren naar de
ruim 13 meter diepe achtertuin, half-open moderne keuken voorzien van
koelkast, vriezer, vaatwasser, ruime oven, vijfpits gaskomfoor en afzuigkap, via
een werk-/studeerruimte kom je bij twee slaapkamers, de achterste slaapkamer
heeft eveneens toegang tot de tuin.

De belangrijkste afmetingen zijn:
-woonkamer 763 x 320
-keuken 347 x 233
-badkamer 196 x 233
-slaapkamer 298 x 180
-slaapkamer 470 x 233



Bijzonderheden:
- Oplevering in overleg
- Prima onderhouden

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.




















