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CATHARIJNESINGEL 96 BIS

UTRECHT



ADRES
CATHARIJNESINGEL 96 BIS TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€550.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 121M2

INHOUD
CIRCA 418M3

BOUWJAAR
1900

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Op een fantastische locatie aan de Catharijnesingel is te koop gekomen deze
karakteristieke, keurig afgewerkte en sfeervolle bovenwoning met riant
dakterras.
De woning heeft buiten een balkon aan de voor- en achterzijde. Tevens een
fraai dakterras, met vergunning, van waaraf je een waanzinnig uitzicht hebt
over het Zocherpark. Op de woonetage is er door het weghalen van twee muren
een fraaie woonverdieping ontstaan, boven zijn er twee slaapkamers, waarvan
één met kleedkamer, en een opslag-waskamer (deze is uiteraard ook te
gebruiken als 3e slaapkamer).

De ligging is op steenworp afstand van de bruisende binnenstad, Dat geldt ook
voor het Centraal Station, Hoog Catharijne, het Ledig erf, Mariaplaats en de
Twijnstraat. De uitvalswegen A27 en A12 zijn vanuit hier prima bereikbaar!

De indeling is als volgt:
Begane grond:
Entree, trapopgang naar
2e Verdieping:
Overloop, ruime lichte woonkamer met fraai parket, open haard, en aan de
voor- en achterzijde openslaande deuren naar de balkons, half-open moderne
keuken voorzien van koelkast, vriezer, zespits gasfornuis, oven, afzuiginstallatie
en vaatwasser, toilet met fonteintje, trapopgang naar
3e Verdieping:
overloop, twee vaste kasten waarvan één met C.V.-installatie, keurige
badkamer voorzien van inloopdouche en dubbel vaste wastafel, twee ruime
slaapkamers, kleedkamer, en een opslag-waskamer, vanuit de overloop is er
toegang tot het dakterras van ruim 45 m2 voorzien van houten vlonders,
bomen en planten met een automatisch bewateringssysteem.

De belangrijkste afmetingen zijn:
woon/eetkamer: 1075 x 536
keuken: 328 x 182
balkon: 341 x 87
balkon: 320 x 110



slaapkamer: 454 x 340
slaapkamer: 442 x 340
waskamer: 318 x 183
badkamer: 312 x 183
dakterras: 850 x 525

Bijzonderheden:
-Oplevering in overleg
-Fraai dakterras
-Zeer sfeervolle woning
-De woning is aan de voorzijde geluids-geïsoleerd

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.


















