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AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Modern en luxe wonen in dit prachtige appartement welke instapklaar is, met
alle voorzieningen in de buurt maar ook dichtbij de natuur!
In de wijk ''Groen Zuilen'' ligt dit fantastische ruime 3-kamerappartement op de
eerste verdieping. De ramen tot aan de grond en de ligging zorgen tezamen
voor een prachtige lichtinval.
Zowel het appartement als het kleinschalige appartementencomplex zijn
modern en hoogwaardig afgewerkt. In de parkeerkelder bevindt zich een privé
parkeerplaats alsmede een eigen berging. Vanuit de centrale entree bereik je
de grote afgesloten binnentuin.
Daarnaast heeft het appartement een heerlijk eigen balkon op het zuiden.
Door de ideale ligging zijn diverse winkelvoorzieningen goed bereikbaar. Tevens
bereik je met de fiets in ca. 10 minuten het Station Zuilen en in 10 autominuten
de A2, A27 en de A28.
Voor recreatie kun je naar het Julianapark, de Vecht, de Maarsseveense Plassen
of het stadscentrum van Utrecht met haar vele terrassen. De bushalte van twee
stadslijnen is op nog geen minuut loopafstand.

INDELING
Begane grond:
Prachtige entree met allure waar de brievenbussen met bellentableau, waar de
liften en het trappenhuis zich bevinden.
1e Verdieping:
Entree/hal, toilet met fonteintje, lichte woonkamer met toegang tot het balkon
op het zuiden, moderne keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, achter
de keuken bevindt zich de eetkamer, vanuit de hal is er toegang naar de
wasruimte, twee ruime slaapkamers en moderne badkamer.

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer: 414 x 424
keuken: 320 x 179
eetkamer: 252 x 179
slaapkamer: 430 x 294
badkamer: 294 x 180
slaapkamer: 294 x 282



balkon: 747 x 192

Bijzonderheden:
- Modern en licht appartement
- Actieve VvE
- Parkeerplaats en eigen fietsenberging aanwezig
- 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.
















