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C. VAN MAASDIJKSTRAAT 152

UTRECHT



ADRES
C. VAN MAASDIJKSTRAAT 152 TE UTRECHT

VRAAGPRIJS
€250.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 54M2

INHOUD
CIRCA 164M3

BOUWJAAR
1986

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Heerlijk 2-kamer appartement in Zuilen (54m2) met o.a. nette open keuken,
grote slaapkamer, 2 balkons en eigen berging in de onderbouw. In 10 minuten
fietsen zit je in hartje centrum en op loopafstand heb je alles voor de dagelijkse
boodschappen. Kortom, ideaal voor starters die op zoek zijn naar een
appartement waar je zonder klussen in kan!

Ligging.
De C. van Maasdijkstraat ligt in de wijk Zuilen. In de directe omgeving is een
supermarkt en klein winkelcentrum. Tevens zijn er in de wijk verschillende
sportscholen, restaurants, ook het Julianapark ligt dichtbij. Hier zijn in de zomer
verschillende festivals.
Om de hoek is het Amsterdam-Rijnkanaal waar je heerlijk langs kan fietsen of
hardlopen de stad uit richting Maarssen.
Utrecht CS en het stadscentrum zijn in 10 minuten fietsen te bereiken en
uitvalswegen als A12 en A2 zijn op korte afstand te bereiken. Er is voldoende
gratis parkeergelegenheid voor de deur.

Appartement.
Het complex is gebouwd eind jaren tachtig en het appartement ligt op de
tweede verdieping. Het algemene onderhoud van het complex valt onder een
actieve VVE. De maandelijkse bijdrage is € 106,-. In de woonkamer heb je
dubbel glas, bij de slaapkamer nog enkel glas. Verwarming en warm gaat
middels je eigen CV-ketel.

Indeling.
Entree op de begane grond met bellenplateau en brievenbussen. Tevens
toegang tot de bergingen en trapopgang naar de appartementen.
2e verdieping: Entree met hal en toegang tot alle vertrekken. De woonkamer
met open keuken ligt aan de voorzijde. De keuken is voorzien van
inbouwapparatuur zoals inbouw vaatwasser, koelkast, vriezer, gaskookplaat,
afzuigkap, oven en kastruimte.
De woonkamer is erg licht door de grote raampartij aan de voorkant. Het balkon
aan de voorzijde ligt op het oosten dus hier kan je ’s ochtends in zon zitten.
Vanuit de hal kom je in de nette badkamer met inloopdouche, wastafel en



aansluiting voor de wasmachine. Het toilet zit apart van de badkamer. Aan de
achterzijde ligt de zeer ruime slaapkamer. Hier is voldoende ruimte voor een
flinke kast en tweepersoonsbed. Het tweede balkon ligt op het zuidwesten, dus
hier is de hele middag en avond de zon.

Belangrijkste afmetingen.
Woonkamer: 5.78 X 4.49
Slaapkamer: 3.42 X 4.49
Badkamer: 2.28 X 2.66
Balkon 1: 1.83 X 1.40
Balkon 2: 1.84 X 1.44
Berging: 1.90 X 3.30

Belangrijkste kenmerken.
- Actieve VVE, maandelijkse bijdrage € 106,- per maand
- Zeer gunstig gelegen tov Utrecht CS, stadscentrum en dagelijkse
voorzieningen
- Keurig onderhouden en instapklaar
- Complete keuken en twee balkons
- Eigen berging in de onderbouw
- Voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur
- Oplevering in overleg

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.












