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CHILIDREEF 19

UTRECHT



ADRES
CHILIDREEF 19 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€165.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 70M2

INHOUD
CIRCA 211M3

BOUWJAAR
1983

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Starters en ouders voor studerende kinderen opgelet! Dit appartement heeft 2
slaapkamers, balkon gelegen aan het groen en op loopafstand van de Vecht. In
15 minuten zit je in het centrum en voor de dagelijkse boodschappen kan je
terecht in winkelcentrum Overvecht.

Ligging.
Het appartement is gelegen nabij Fort aan de Klop en kijkt aan de achterzijde
uit op een groen strook. Uitvalswegen als A12, A2 en A27 zijn op korte afstand
gelegen. In de directe omgeving zijn alle denkbare voorzieningen zoals
sportverenigingen en winkels.

Appartement.
Het appartement ligt in een complex gebouwd in 1983 en gelegen op de eerste
verdieping. De huidige eigenaren hebben er vorig jaar een nieuwe
laminaatvloer ingelegd. Het balkon ligt op het zuidoosten en hier kan je met
privacy op je eigen balkon zitten.

Indeling.
Gezamenlijke entree op de begane grond en toegang tot de bergingen in de
onderbouw. Eigen entree op de eerste verdieping. Hal met toegang tot de
woonkamer. Open keuken aan de voorzijde. Keuken is voorzien van een losse
vaatwasser, gasfornuis met oven, koelkast en afzuigkap.
De woonkamer heeft een grote raampartij aan de achterzijde met toegang tot
het balkon, gelegen op het zuidoosten. In de woonkamer ligt een mooie (bijna
nieuwe) laminaatvloer.
Via de overloop is er toegang tot 2 slaapkamers. Op de overloop zit een apart
toilet en badkamer met douche en wastafel. De slaapkamer aan de voorzijde
heeft in een inbouwkast de aansluiting voor de wasmachine. De slaapkamer
aan de achterzijde is groot met afmetingen van 2.80 X 4.45

Belangrijkste afmetingen.
- Woonkamer: 7.78 X 3.70
- Keuken: 2.25 X 3.00
- Slaapkamer 1: 3.31 X 2.80



- Slaapkamer 2: 4.45 X 2.80
- Balkon: 1.50 X 3.89

Overige informatie.
- Actieve VVE, maandelijkse bijdrage €84,25
- Gunstig gelegen tov uitvalswegen en dagelijkse voorzieningen
- Mag verhuurd worden via de hospita regeling
- Alles voorzien van dubbel glas
- 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.
















