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CATHARINA VAN RENNESLAAN
10

UTRECHT



ADRES
CATHARINA VAN RENNESLAAN 10 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€450.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 101M2

INHOUD
CIRCA 354M3

BOUWJAAR
1951

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Op een heerlijke plek, in het rustige Oog in Al, vol groen en brede straten, is te
koop gekomen deze hoekwoning met ruime voor- en achtertuin! Om
loopafstand vind je diverse winkelvoorzieningen, sport- en
ontspanningsmogelijkheden en het fraaie Amsterdam Rijnkanaal. Deze
kindvriendelijke omgeving heeft diverse leuke scholen en speelgelegenheden,
via de nieuwe Daphne Schippersbrug fiets je in een paar minuten naar Leidsche
Rijn Centrum, het tweede stadscentrum van Utrecht met een zeer gevarieerd
winkelaanbod. Tevens zijn de uitvalswegen A2 en A12 vanuit hier uitstekend
bereikbaar!

Het betreft hier een ideaal gezinshuis, welke je nog aan de achterzijde kunt
uitbouwen mocht die wens er zijn.

De indeling is als volgt:
Begane grond:
Entree/hal met meterkast, toilet, ruime lichte woonkamer met houten vloer en
toegang tot de ruim 12 meter diepe tuin op het zuiden met vrijstaande stenen
schuur, nette open keuken voorzien van diverse apparatuur, vanuit de keuken
is er eveneens toegang tot de tuin, trapopgang naar
1e Verdieping:
Overloop, 2e toilet, drie slaapkamers waarvan één met toegang tot een balkon,
moderne badkamer voorzien van ruime inloopdouche en wastafel, trapopgang
naar
2e Verdieping:
Ruime vierde slaapkamer, met plaats voor de wasmachine/droger en veel
bergruimte!

De belangrijkste afmetingen zijn:
voortuin: 465 x 556
woonkamer: 775 x 349
keuken: 221 x 162
achtertuin: 1224 x 560
slaapkamer: 410 x 349
slaapkamer: 358 x 296



slaapkamer: 225 x 219
badkamer: 206 x 162
zolderkamer: 392 x 377

Bijzonderheden:
- Oplevering kan eventueel spoedig
- Mogelijkheid tot uitbouwen aanwezig

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.


















