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0

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Heerlijke lichte tussenwoning met vernieuwde badkamer, dakkapel uit 2018 en
een zeer ruime tuin op het westen met een diepte van meer dan 12 meter.
Woning is door de jaren heen gemoderniseerd en ligt in de gezellige en
kindvriendelijke wijk Hoograven-Zuid, gunstig gelegen ten opzichte van
uitvalswegen (A27/A12/A2). Op 10 minuten fietsafstand zijn de binnenstad en
Utrecht CS te bereiken. Parkeren kan gratis voor de deur en openbaar vervoer
is om de hoek. In de woning kan eenvoudig een open keuken gecreëerd worden
en de woning biedt goede mogelijkheden voor een uitbouw.

Ligging
De Duurstedelaan is een rustige straat in de gezellige wijk Hoograven-Zuid. Op
loopafstand bevindt zich het winkelcentrum 'Hart van Hoograven' voor alle
dagelijkse boodschappen en ook op loopafstand vindt u de recent geopende
bistro 'Op Zuid'. In de wijk zijn verschillende basisscholen en
kinderdagverblijven aanwezig.
Binnen 5 minuten fietsen vindt u bij Rotsoord diverse restaurants en cafés. Iets
verder fietsen en u zit op het Ledig Erf waar in de zomer verschillende festivals
gehouden worden. Utrecht CS en het stadscentrum zijn binnen 10 minuten
fietsen te bereiken. Met de auto bent u binnen 5 minuten op de A12, A2 en A27.

Woning
De huidige bewoners hebben een aantal jaar geleden de badkamer verplaatst
en vernieuwd. Hierdoor is er een aparte wasruimte ontstaan op de plek van de
oude badkamer en is er een moderne, ruime badkamer aan de achterzijde
gemaakt.
In 2018 is er een dakkapel over de volle breedte van het huis geplaatst, is het
dak geïsoleerd en is een extra kamer gemaakt op zolder.
Onderscheidend voor deze woning is de diepe tuin op het westen, ideaal voor
een borrel of barbecue in de middag- en/of late avondzon. Voor de liefhebber
van meer ruimte binnenshuis is er de mogelijkheid om de woning uit te bouwen
met behoud van een ruime tuin.

Indeling
Voortuin, entree, hal met toilet en kelder-/trapkast. Toegang vanuit de hal tot



de woonkamer en keuken. Keuken is eenvoudig met “doorgeefluik” naar de
woonkamer. Via de keuken is er een toegang tot de tuin. De tuin ligt perfect
voor de middag- en avondzon en beschikt over een ruime achterom en
vrijstaande berging.
De woonkamer is erg licht door de grote raampartijen, zowel voor als achter.
Ook vanuit de woonkamer is er toegang tot de tuin. Wanden zijn netjes
afgewerkt en de plafondhoogte bedraagt bijna 3 meter.
Op de eerste verdieping bevinden zich 2 ruime slaapkamers en een ruime
badkamer. De badkamer heeft een inloopdouche, toilet en wastafelmeubel. De
slaapkamer aan de achterzijde is erg ruim en biedt voldoende plek voor een
grote kast en een tweepersoonsbed. De slaapkamer aan de voorzijde is zeer
geschikt als kinderkamer of werkkamer. Aan de voorzijde bevindt zich tevens
een handige wasruimte voor de wasmachine en/of droger en op de overloop zit
een handige inbouwkast.
Op zolder is er door de grote dakkapel een ruime verdieping ontstaan. Er is een
grote kamer aanwezig die kan dienen als slaapkamer, werkkamer of
logeerkamer. Op de overloop is ruimte die gebruikt kan worden als
opbergruimte of werkplek en hier hangt de CV-ketel uit 2011.

Belangrijkste afmetingen
Woonkamer: 3.49 x 6.34
Keuken: 2.07 x 2.45
Tuin: 12.42 x 5.26
Slaapkamer 1: 3.06 x 3.78
Slaapkamer 2: 3.49 x 2.50
Badkamer: 2.07 x 2.47
Slaapkamer 3: 3.00 x 6.33
Overloop zolder: 2.16 x 6.33

Belangrijkste informatie
- Volle eigendom, geen erfpacht
- Dakkapel en dakisolatie aangebracht in 2018 en badkamer uit 2011
- Tuin van ruim 12 meter diep op het westen
- CV-ketel en groepenkast (elektra) vernieuwd in 2011
- Dakje schuur is asbesthoudend
- Voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur
- Goede locatie t.o.v. stadscentrum, uitvalswegen en openbaar vervoer
- Eenvoudige mogelijkheid tot het maken van een open keuken
- 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.
















