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ESDOORNSTRAAT 34

UTRECHT



ADRES
ESDOORNSTRAAT 34 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€295.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 53M2

INHOUD
CIRCA 184M3

BOUWJAAR
1930

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Heerlijke moderne benedenwoning (53m2) met tuin op het zuiden te koop! Én
dat op 5 minuten van de Utrechtse binnenstad! Woning is bijzonder strak
afgewerkt met een nette keuken én badkamer. Hier kan je heerlijk in rust
wonen, met de levendige stad om de hoek.

Ligging.
De Esdoornstraat ligt op 5 minuten fietsen van Utrecht Centraal en de
binnenstad. Op loopafstand vind je de Amsterdamsestraatweg met diverse
eetgelegenheden, supermarkten en koffiezaken. Ook kan je voor de dagelijkse
boodschappen terecht bij de Plantage met o.a. een Plus Supermarkt en een
Action.
De Esdoornstraat zelf is een rustige en sfeervolle straat met mooie jaren-30
bouw en een aantal oude bomen. Er is een leuke mix van (jonge) gezinnen,
oudere bewoners en starters.

Indeling.
Entree, hal met je eigen voordeur.
Slaapkamer ligt aan de voorzijde en is voorzien van een handige inbouwkast.
De plafonds zijn hoog (2.79m) en de indeling is perfect voor een volwaardig
tweepersoonsbed.
De woonkamer met open keuken ligt aan de achterzijde en is met een lengte
van bijna 7 meter een ruime woonkamer. De open keuken is voorzien van een
4-pits gaskookplaat, vaatwasser, afzuigkap, koelkast en vriezer. Vanwege de
lengte, maar ook de breedte van de woonkamer heb je voldoende ruimte voor
zowel een gezellige eettafel als zithoek. Er ligt een fraaie houten vloer over de
gehele verdieping wat het in combinatie met de hoge plafonds bijzonder
sfeervol maakt.
Aan de achterzijde is de badkamer met toilet, inloopdouche en wastafelmeubel.
Naast de badkamer bevindt zich een inbouwkast met CV-ketel en ruimte voor
zowel de wasmachine als droger.
Vanuit de woonkamer bereik je middels een schuifpui je eigen achtertuin op het
zuiden gelegen. Hier kan je heerlijk met een groep vrienden in de zomer van de
zon genieten.



Belangrijkste kenmerken:
- Zeer nette benedenwoning op een gewilde locatie (5 minuten vanaf Utrecht
Centraal).
- Tuin op het zuiden.
- Houten vloer over de gehele verdieping én hoge plafonds.
- VVE bestaat uit 2 leden en doen alles in goed onderling overleg. Er een KVK
inschrijving en een gezamenlijke opstalverzekering.
- Oppervlakte inclusief de gemeenschappelijke hal is 53m2.
- Energielabel B.
- 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.














