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CELEBESSTRAAT 40 BIS

UTRECHT



ADRES
CELEBESSTRAAT 40 BIS TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€199.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 60M2

INHOUD
CIRCA 200M3

BOUWJAAR
1926

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Heerlijke bovenwoning (60m2) in het geliefde Lombok met 2 slaapkamers en
balkon. Appartement is keurig onderhouden en heeft een nette keuken en
badkamer. Vereniging is actief. Een ideale woning voor starters en studerende
kinderen.

Ligging.
De Celebesstraat ligt in het gezellige en populaire Lombok. Het is een rustige
straat met alle voorzieningen op korte afstand. Om de hoek bevindt zich
winkelcentrum Groeneweg voor alle dagelijkse boodschappen. De sfeervolle
Kanaalstraat met alle soorten winkels ligt op 3 minuten afstand en het Centraal
Station op 5 minuten fietsen. Stadsparken als het Majellapark en Park Oog in Al
zijn op loopafstand.
De uitvalswegen als de A2 en A12 bevinden zich op korte afstand en in de
straat is voldoende parkeergelegenheid.

Woning.
De woning is door de huidige eigenaar keurig onderhouden. Alles is voorzien
van dubbel glas en houten kozijnen. Verwarming en warm water middels een
CV-ketel (2016). De vereniging bestaat uit 12 leden en is actief. Maandelijkse
servicekosten bedragen €75,-.

Indeling.
Entree op de eerste verdieping. Hal met meterkast en handige ruimte voor een
grote kast. Toegang tot de woonkamer aan de voorzijde. Woonkamer is licht en
sfeervol. Een (slaap) kamer aan de voorzijde.
Aan de achterzijde een ruime slaapkamer welke via openslaande deuren
toegang geeft tot het balkon, gelegen op het zuidoosten. Naast de slaapkamer
de ruime badkamer met douche, wastafelmeubel en wasmachine aansluiting.
Hier hangt tevens de CV ketel. Ook hier een deur naar het balkon.
Tevens aan de achterzijde de keurige keuken. Deze is voorzien van gasfornuis,
afzuigkap, koelkast en voldoende kastruimte. Hier is ook een deur naar het
balkon.
Op de gang is tevens een apart toilet.



Belangrijkste afmetingen.
Woonkamer: 3.15 X 5.65
Slaapkamer 1: 3.06 X 4.06
(slaap)kamer 2: 2.82 X 2.06
Badkamer: 2.96 X 2.00
Keuken: 2.96 X 1.59
Balkon: 1.19 X 7.05

Overige informatie:
- actieve VVE, maandelijkse bijdrage €75,-
- ideaal voor starters of studerende kinderen
- dak vervangen in 2016 vanuit de VVE
- alles voorzien van houten kozijnen en dubbel glas
- verwarming en water middels CV-ketel (2016)
- parkeren met vergunning 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.
















