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OMSCHRIJVING
Op een hele leuke locatie in de stad is te koop gekomen dit ruime, lichte en
modern afgewerkte vierkamer appartement. Het appartement ligt in een
modern appartementencomplex met lift en eigen bergingen. De vloer, keuken
en het sanitair is modern en strak uitgevoerd, buiten de drie slaapkamers heeft
het appartement ook een ruim balkon op de zon. Wij laten dit fraaie
appartement graag aan je zien!

Ligging:
Het appartement ligt in de directe omgeving van het complex winkelcentrum
Rokade waarmee alle dagelijkse voorzieningen binnen handbereik zijn
waaronder een Albert Heijn, Blokker, Etos, Zeeman en Kruidvat. Scholen en
speelvoorzieningen zijn op loopafstand gelegen, maar ook het vele groen
rondom de Vecht. In de directe omgeving van Zuilen kunt u heerlijke
wandelingen in het naastgelegen Niftarlakepark of mooie fietstochten maken
langs kastelen en landhuizen. Op fietsafstand zijn tevens diverse sportclubs te
vinden en het bruisende stadscentrum van Utrecht is slechts 15 minuten
fietsen!

Bereikbaarheid:
De centrale ligging van de woning staat garant voor een goede bereikbaarheid
van diverse voorzieningen. Bushaltes zijn op loopafstand gelegen en op 5
minuten fietsafstand is NS station Zuilen gelegen. Middels diverse uitvalswegen
zit u snel op rijkswegen A2, A12 en A27 richting Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Amersfoort en Den Bosch.

De indeling is als volgt:
Begane grond:
gezamenlijke entree met intercom, berging in de onderbouw, trapopgang of lift
naar

2e Verdieping:
entree/hal, ruime en lichte woonkamer met toegang tot het zonnige balkon,
moderne open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, vanuit de hal is
er toegang tot de ruime wasruimte voorzien van wasmachine-aansluiting, C.V.-



installatie en bergruimte, moderne badkamer met ruime inloopdouche en
wastafel, apart toilet, en drie ruime slaapkamers.

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer: 584 x 501
keuken: 241 x 255
balkon: 371 x 187
slaapkamer: 523 x 355
slaapkamer: 373 x 354
slaapkamer: 441 x 250
badkamer: 236 x 160

Bijzonderheden:
- Actieve en gezonde VvE
- Berging in de onderbouw
- Het gehele appartement in voorzien van een fraaie laminaatvloer

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.




















