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GLENN MILLERPAD 59

UTRECHT



ADRES
GLENN MILLERPAD 59 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€335.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 89M2

INHOUD
CIRCA 285M3

BOUWJAAR
2009

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Een heerlijk hoek-appartement (90 m2) op de 4e verdieping met een
fantastische woonkamer met moderne open keuken, vernieuwde badkamer en
eigen parkeerplaats in de kelder. Het balkon ligt op het zuidwesten! Alle
dagelijkse voorzieningen op 2 minuten loopafstand in winkelcentrum Terwijde.
Kortom, een goed gelegen en goed onderhouden appartement wat je niet vaak
tegenkomt!

Ligging.
Het Glenn Millerpad ligt zeer rustig aan een autoluw stuk. Op 5 minuten fietsen
bevindt zich het nieuwe winkelcentrum Leidsche Rijn met winkels zoals Hema,
Jumbo Foodmarkt, Rituals en de Hema. Tevens zijn er verschillende horeca
zoals o.a. Vapiano, Starbucks, 30ML en Most wijnbar. Nog dichterbij ligt het
winkelcentrum Terwijde voor alle dagelijkse boodschappen.
In het Maximapark kan je heerlijk hardlopen via het Lint of gewoon lekker van
het groen genieten en wandelen.
Op loopafstand bevindt zich Station Terwijde met een directe verbinding naar
Utrecht CS. Uitvalswegen als A12 en A2 zijn op een paar minuten te bereiken.

Appartement.
Het complex is gebouwd in 2009 en zodoende voorzien van alle denkbare
isolatievoorzieningen. Het appartement ligt op de vierde verdieping welke
middels een lift te bereiken is. Door de ligging op de hoek kijk je vanuit de
woonkamer erg mooi weg en komt er ook heel veel licht binnen. De huidige
eigenaresse heeft het appartement keurig onderhouden en vrij recent de
badkamer zelfs nog vernieuwd. In het appartement zijn veel kasten voor extra
opbergruimte, maar er is ook nog een aparte berging op de begane grond. Het
balkon ligt het op zuidwesten dus hier kan je heerlijk in de middag en avondzon
zitten.

Indeling.
Begane grond: Entree met toegang tot de parkeergarage en bergingen.
Vierde verdieping: Entree, hal met meterkast en toegang tot alle vertrekken.
Wasruimte met inbouwkast voor opslagruimte. Toilet met fonteintje. Nog een
inbouwkast wel kan dienen voor opslagruimte. Fraaie badkamer met vrijstaand



bad, inloopdouche en wastafel. Zeer ruime slaapkamer met ook toegang tot het
balkon.
De woonkamer is erg ruim en speels door de schuine wand. Door de vele ramen
is hier veel licht en een fijne plek om te zijn. De open keuken is modern en van
alle gemakken voorzien zoals, vaatwasser, koffiezetapparaat, combi
oven/magnetron, koel/vriescombinatie, inductiekookplaat en veel kastruimte.
Aan de woonkamer grenst het balkon op het zuidwesten. Voor de deur is veel
groen waar je op uit kijkt en heerlijk in de avondzon kan zitten.

Belangrijkste afmetingen.
Woonkamer: 9.58 X 8.50 (vanuit de punt gemeten)
Slaapkamer: 4.21 X 3.35
Badkamer: 2.38 X 2.14
Wasruimte/inloopkast: 1.92 X 1.43
Berging: 2.36 X 1.80
Parkeerplaats: 4.32 X 2.48

Belangrijkste kenmerken.
- Zeer actieve en gezonde VVE, maandelijkse servicekosten bedragen € 138,41
- Fantastische ruime woonkamer met open keuken
- Balkon op het zuidwesten
- Eigen parkeerplaats en berging op de begane grond
- Moderne badkamer en keuken
- Zeer gunstig tov uitvalswegen en openbaar vervoer
- Vlakbij Leidsche Rijn Centrum en winkelcentrum Terwijde
- 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.
















