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DIRKJE MARIASTRAAT 17

UTRECHT



ADRES
DIRKJE MARIASTRAAT 17 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€250.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 50M2

INHOUD
CIRCA 203M3

BOUWJAAR
1912

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
In een karakteristiek straatje is deze ruime sfeervolle 2-kamerbenedenwoning
met zonnige achtertuin te koop gekomen. In 2002 is de woning cascomatig
gerenoveerd en de jaren erna is het intern compleet gemoderniseerd. De
ligging is om de hoek van alle winkel- en horecavoorzieningen op de
Amsterdamsestraatweg, het centraal station en het Centrum liggen op vijf
fietsminuten afstand.

INDELING:
Begane grond; entree, garderobe, hal met bergruimte in het plafond, meterkast
met 3 groepen en een aardlekschakelaar, net betegelde toiletruimte met extra
bergruimte, separate doucheruimte met mechanische ventilatie. Slaapkamer
aan de voorzijde met (dubbel) glas-in-lood en fraaie marmeren schouw.

Zeer ruime sfeervolle woonkamer met houten vloer (rustiek eiken), sfeervolle
schouw, glas-in-lood ramen en openslaande deuren naar zowel de serre als
naar de tuin. In de woonkamer is een ruime bergkast met de CV-opstelling en
de wasmachine-aansluiting. Nette keuken met spotjes, kookschouw en net
aanrechtblad. Vanuit de keuken toegang tot de tuin.

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer: 630 x 392
keuken: 260 x 184
slaapkamer: 341 x 270
badkamer: 167 x 101
tuin: 482 x 286

BIJZONDERHEDEN:
- De woning is in 2002 cascomatig gerenoveerd
- De achterpui is bij de renovatie vernieuwd
- De voorgevel is gereinigd, geïmpregneerd en gevoegd
- Het kozijnwerk en deuren zijn grotendeels vernieuwd
- De woning is bijna geheel voorzien van dubbel glas
- Het betreft een actieve VvE, servicekosten bedragen € 55,- per maand
- De woning beschikt nog over diverse authentieke stijlkenmerken zoals glas-i-



-loodramen, paneeldeuren openslaande deuren en schouwen

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.












