
INFO@RVLMAKELAARS.NL // RVLMAKELAARS.NL // 030 - 210 04 01

 

CELEBESSTRAAT 42 BIS A

UTRECHT



ADRES
CELEBESSTRAAT 42 BIS A TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€175.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 70M2

INHOUD
CIRCA 240M3

BOUWJAAR
1925

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
In een karakteristiek vooroorlogs straatje is te koop gekomen dit goed
onderhouden driekamer appartement met ruim balkon. Een ideale mogelijkheid
voor starters of beleggers op de woningmarkt, het is keurig afgewerkt en door
de originele details, waaronder de kamer-en-suite en paneeldeuren, is het een
sfeervol geheel.

Dit leuke, sfeervolle appartement heeft een nette keuken en een ruim op het
zuidoosten. De woning is gunstig gelegen in een rustige straat in de gewilde
woonwijk Lombok. Op fietsafstand tref je de binnenstad. Op loopafstand liggen
verschillende gezellige horecagelegenheden zoals koffietentjes, restaurantjes
en buurtwinkels aan de Vleutenseweg, Groeneweg en Kanaalstraat. Nabij
openbaar vervoer (o.a. C.S.) en diverse uitvalswegen. Park Oog in Al, het
Majellapark en de Keulsekade liggen op loopafstand.

De indeling is als volgt:
Begane grond:
Entree, trapopgang naar
2e Verdieping:
Entree, ruime hal, toilet met fonteintje en toegang tot de badkamer met douche
en wastafel, fraaie kamer-en-suite met openslaande deuren naar het balkon en
fraaie houten vloer, vanuit de achterslaapkamer en de keuken voorzien van
diverse apparatuur is er eveneens toegang tot het balkon, er is ook nog een
ruime slaapkamer aan de voorzijde aanwezig.

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer: 472 x 321
eetkamer: 411 x 321/292
keuken: 296 x 161
slaapkamer: 296 x 197
slaapkamer: 360 x 350
balkon: 681 x 120
badkamer: 200 x 90

Bijzonderheden:



-Oplevering in overleg
-Actieve VvE

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.


















