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CELEBESSTRAAT 85

UTRECHT



ADRES
CELEBESSTRAAT 85 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€235.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 50M2

INHOUD
CIRCA 164M3

BOUWJAAR
1925

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Te koop gekomen in de wijk Lombok is dit fijne appartement met 3 kamers én
fijn balkon.

De wijk:
Lombok is een bruisende 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 de stad uit.
De auto kan voor de deur geparkeerd worden (middels een parkeervergunning)
en je zit zo op de ring.

Het appartement:
Via de gezamenlijke en nette open portiek kom je met de trap bij het
appartement op de eerste verdieping. De indeling is als volgt: brede ruime hal
met rechts de meterkast en de toiletruimte voorzien van toilet en fonteintje,
tegenover de voordeur zit de keuken met daarin ook de douchecabine en
elektrische huurboiler. Aan de straatkant rechts zit de eerste (slaap)kamer met
toegang tot het fijne balkon welke is gelegen op het Zuidwesten. Vanuit de hal
kom je in de ruime en lichte woonkamer. Door de ligging op de hoek en de vele
ramen is dit een hele fijne ruimte. Achter de woonkamer zit nog een tweede
(slaap)kamer welke ook goed te gebruiken is als werk- of eetkamer.

Belangrijkste afmetingen:
Woonkamer: 4.00 X 3.89
Slaapkamer 1: 4.24 X 2.66
Slaapkamer 2: 2.77 X 2.47
Balkon: 4.17 X 1.31

Bijzonderheden:
- Warm water middels een elektrische huurboiler, verwarming middels een



gaskachel in de woonkamer en gevelverwarming in de (slaap)kamer daarnaast;
- kunststof kozijnen met HR++ glas;
- de woning dient enigszins gemoderniseerd te worden;
- actieve en gezonde VvE met in totaal 3 appartementen. Servicekosten
bedragen circa: €100,-;
- parkeren voor de deur, met parkeervergunning;
- gunstig gelegen ten opzichte van openbaar vervoer voorzieningen en diverse
uitvalswegen.
- 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.
















