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EIKSTRAAT 29

UTRECHT



ADRES
EIKSTRAAT 29 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€359.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 70M2

INHOUD
CIRCA 235M3

BOUWJAAR
1906

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Op een toplocatie in het populaire Oudwijk is deze lichte, karakteristieke
vooroorlogse tussenwoning te koop gekomen.
De woning heeft een fraaie, vrij gelegen achtertuin op het zuiden waar je in de
zomer van 's ochtends tot 's avonds van de zon kunt genieten. De woning is
strak en modern afgewerkt, je kunt er (zonder te klussen) direct lekker wonen!

De woning ligt in een rustig straatje en toch vlakbij de levendigheid van het
stadscentrum Utrecht. Op loopafstand van de Burgermeester Reigerstraat en de
Nachtegaalstraat waar diverse leuke restaurantjes en speciaalzaken te vinden
zijn. Zeer gunstige ligging nabij uitvalswegen, diverse supermarkten, scholen,
het Wilhelminapark, Universiteit Utrecht en op nog geen tien minuten
fietsafstand van het centrum. Ook recreatiegebied Amelisweerd ligt op
fietsafstand.

Indeling:
Begane grond:
Entree/hal, lichte sfeervolle woonkamer met fraaie houten vloer, schouw en
openslaande deuren naar de tuin, trapkast, moderne keuken voorzien van
gaskomfoor, combi-oven, vaatwasser, koelkast, vriezer en afzuigkap en
eveneens toegang naar de tuin, toilet,
1e Verdieping:
Overloop, twee ruime slaapkamers, vanuit de slaapkamer aan de voorzijde is er
middels een trap toegang tot de slaap- en bergvliering, moderne badkamer met
ligbad, wastafel en 2e toilet.

De belangrijkste afmetingen zijn:

woonkamer : 865 x 360
keuken : 310 x 170
slaapkamer : 350 x 335
slaapkamer : 350 x 335
badkamer : 155 x 195
vliering : 350 x 300



Bijzonderheden:
- Oplevering in overleg
- Vrije ligging achtertuin

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.


















