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CELEBESSTRAAT 36 BIS

UTRECHT



ADRES
CELEBESSTRAAT 36 BIS TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€275.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 60M2

INHOUD
CIRCA 198M3

BOUWJAAR
1926

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Te koop gekomen in de wijk Lombok is dit nette en ruime 2 kamer appartement
met fijn balkon.

De wijk:
Lombok is een bruisende de wijk waar van alles te doen is. Met 5 minuten lopen
kom je op de gezellige Kanaalstraat met verschillende eettentjes en diverse
winkeltjes. Mocht je wat anders willen, restaurants als "Buurten in de Fabriek",
“Landhuis in de stad” en het gezellige stadsstrand "SOIA" bevinden zich om de
hoek. Op de Vleutenseweg zijn diverse eettentjes en cafés te vinden, het
winkelcentrum "Groeneweg" is op loopafstand en de binnenstad van Utrecht
alsook het Centraal station zijn op 5 minuten fietsafstand. Vanaf de
Vleutenseweg vertrekken diverse bussen zowel richting centrum als uit de stad.
De auto kan voor de deur geparkeerd worden (middels een parkeervergunning)
en je zit zo op de ring. Door de ligging in de buurt van de A2 ben je ook binnen
30 autominuten in Amsterdam.

Het appartement:
Via de trap in de open portiek kom je via de eigen voordeur de hal van het
appartement binnen. Vanuit de ruime hal heb je links toegang tot de
slaapkamer, die extra karakter krijgt door een kajuit raampje aan de halzijde.
Via de hal, waarin zich een tweetal inbouwkasten bevinden, heb je toegang tot
de woonkamer, badkamer en keuken. De ruime en lichte woonkamer heeft een
prachtige eikenhouten vloer, originele schouw en gestucte wanden. Vanuit de
woonkamer kom je middels de openslaande deuren op het ruime en zonnige
balkon. De moderne badkamer is voorzien van douche, dubbele wastafel,
designradiator en wasmachineaansluiting. Naast de badkamer zit de moderne
keuken, die in 2020 is opgeknapt. Bij deze opknapbeurt is onder andere het
blad vervangen voor een prachtig werkblad van walnoothout. De keuken is
voorzien van diverse inbouwapparatuur (vaatwasser, koelkast/vriezer
combinatie, etc.). Vanuit de keuken heb je tevens toegang tot het balkon. Het
appartement heeft een aparte toiletruimte.

Bijzonderheden:
- Bruto woonoppervlakte: circa 65 m2;



- Bruto inhoud: circa 200m3;
- Bouwjaar: 1926;
- Warm water en verwarming middels goed onderhouden combi cv-ketel uit
2010;
- Gezonde en actieve VvE, servicekosten circa.: € 75,- per maand;
- De VvE wordt beheerd door een professionele partij;
- Parkeergelegenheid middels vergunning;
- Oplevering in overleg;
- Ideaal gelegen ten opzichte van diverse uitvalswegen en openbaar vervoer
voorzieningen.

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.














