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COORNHERTSTRAAT 45

UTRECHT



ADRES
COORNHERTSTRAAT 45 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€375.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 77M2

INHOUD
CIRCA 305M3

BOUWJAAR
1910

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Nieuw in de verkoop: sfeervolle woning met moderne keuken/badkamer,
prettige indeling, goede staat van onderhoud en ca. 9,5 meter diepe en zonnige
tuin. Deze woning, die gelegen is in een van de leukste straten van de
Dichterswijk, is door het goede afwerkingsniveau vrijwel direct te betrekken en
heeft door de authentieke uitstraling een prettige sfeer. Fijn aan dit huis is dat
de badkamer naar boven is verplaatst en de woning de beschikking heeft over
een keuken en toiletruimte in de uitbouw. Naast de prettige binnenzijde kan
men in de zomerperiode de openslaande deur open zetten en genieten van de
diepe en zonnige achtertuin. Station Vaartsche Rijn en het Ledig Erf ligt op
loopafstand. Zo ook het gebied Rotsoord met nieuwe restaurants en kroegen.

Kortom een leuk huis op een goede locatie nabij het centrum, Centraal Station
en de winkels en restaurantjes aan de Croeselaan.

Indeling:
Begane grond: entree, hal met vaste kast, L-vormige woonkamer met schouw,
houten vloerdelen, vaste kast, openslaande deuren naar de tuin, deur naar
trapopgang, toegang tot moderne keuken (onder andere voorzien van
vaatwasser, oven, magnetron, 4-pitsgascomfort, koel-/vrieskast en afzuigkap),
toiletruimte met wasmachineaansluiting. Vanuit de keuken heeft men ook
toegang tot de 9,5 meter diepe tuin met aangebouwde schuur. De tuin is vorige
zomer aangelegd en is onderhoudsvriendelijk.

Eerste verdieping: overloop met cv-opstelling en bergruimte, slaapkamer
gelegen aan de achterzijde, moderne badkamer met ligbad, separate
inloopdouche, tweede toilet, wastafel en vloerverwarming, ruime
ouderslaapkamer aan de voorzijde.

Kenmerken/details:
- De woning kan eventueel nog opgebouwd worden met een 2e verdieping.
- Tuin is aangelegd in 2018, tevens is in dit jaar de schuur gebouwd.
- De woning beschikt over een vernieuwde en moderne meterkast met ruim
voldoende groepen.
- De woning is vrijwel volledig voorzien van dubbele beglazing.



- 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.


















