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OMSCHRIJVING
Wonen in de Lombok op een top locatie in een nieuwbouw appartement? Dit is
je kans!!
In dit moderne en goed afgewerkte complex bieden wij een 3-kamer
appartement aan. Het appartement is goed afgewerkt en gelijk gelegen boven
de winkels aan het plein. Aan de achterzijde is een parkeerdek met 1
bijbehorende parkeerplek.Tevens beschikt het appartement over een inpandige
berging in de onderbouw van het complex.

Op het plein is alles binnen handbereik, de supermarkt, kapper, sportschool en
een heerlijk kopje koffie op het terras. In de buurt zitten vele leuke restaurants,
cafés, koffietentjes en winkels. Met Park Oog in Al, de prachtige oude sluis en
het Merwedekanaal om de hoek, heb je tal van mogelijkheden om te wandelen,
op mooie dagen buiten te zitten en heerlijk te sporten in de buitenlucht. Aan het
kanaal vind je ook het stadsstrand SOIA dat Utrecht rijk is. Hier kan je goed
terecht voor een drankje en een hapje kan doen en lekker ontspannen. Voor
een brede diversiteit aan winkels is de Kanaalstraat om de hoek. Met 10
minuten fietsen ben je in de binnenstad en op Utrecht Centraal Station.

De indeling is als volgt:
Begane grond:
Gezamenlijke entree, trapopgang of lift naar
3e Verdieping:
Entree, hal, ruime woonkamer met fraai uitzicht en toegang tot het riante
balkon op het zuiden, luxe moderne keuken met kook/spoeleiland en voorzien
van vrijwel alle denkbare inbouwapparatuur, vanuit de hal is er toegang tot een
separaat toilet met fonteintje, de moderne badkamer voorzien van ligbad,
douche, en wastafel, wasmachine/C.V.-ruimte, en toegang tot twee
slaapkamers.

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer: 1196 x 576/381
keuken: 400 x 381
slaapkamer: 486 x 203
slaapkamer: 369 x 291



badkamer: 291 x 180
berging: 291 x 143
balkon: 300 x 200

Bijzonderheden:
- Actieve en gezonde VvE
- 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.














