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HARTINGSTRAAT 22

UTRECHT



ADRES
HARTINGSTRAAT 22 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€139.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 21M2

INHOUD
CIRCA 66M3

BOUWJAAR
1905

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Te koop gekomen aan de rand van het centrum is dit fijne studioappartement
met gedeelde achtertuin.

De wijk:
Aan de rand van het centrum van Utrecht, langs de Singel en op 5 minuten
loopafstand van het centraal station ligt de wijk Hooch Boulandt. Vanaf de
voordeur loop je de hoek om naar de Oudegracht en ben je zo midden in het
centrum van Utrecht. In de zomer kan je hier heerlijk vertoeven langs de Singel
en in de winter kan hier zelfs geschaatst worden. Uiteraard hoef je voor een
restaurant, eettentje of café niet ver van huis te gaan, bijvoorbeeld bij het
gezellige Ledig Erf. Diverse supermarkten en winkeltjes zijn eveneens op
loopafstand.

Het appartement:
Via de gezamenlijke entree loop je de trap af naar het souterrain. De studio
bevindt zich aan de voorzijde en is voorzien van een nette laminaatvloer. De
studio zelf is 21 m2 groot en door de ramen is dit een mooie lichte ruimte.
De badkamer, de keuken en het toilet deel je met 1 andere bewoner die aan de
achterzijde van het souterrain woont. Vanaf de gang heb je toegang tot de
badkamer welke is voorzien van douche, wastafel en designradiator. Naast de
badkamer zit de nette toiletruimte. Aan de achterzijde zit de keuken met
toegang tot de gezamenlijke achtertuin.

Woonvereniging:
Als je lid wordt van de woonvereniging krijg je door het lidmaatschap recht op
het exclusieve gebruik van een studio in het pand en het medegebruik van de
gezamenlijke ruimtes. De prijs die je voor het gebruik van de studio betaald
wordt het inleggeld genoemd. Al deze zaken (toetreding tot de woonvereniging,
omschrijving van het gebruik van dat gedeelte van het pand waarop het
lidmaatschap recht geeft, het betaalde inleggeld) worden door de notaris in een
akte lidmaatschap woonvereniging vastgelegd. Een woonvereniging is een
vorm van woningbezit waarbinnen een aantal mensen zich verenigt om relatief
goedkoop eigen woningbezit te realiseren en via een parapluhypotheek een
eigen hypothecaire financiering te kunnen krijgen. Het voordeel van een



woonvereniging is dat alle huisvestingskosten worden gedeeld.

Bijzonderheden:
- ideale studio voor ouders van studerende kinderen;
- de studio is onderdeel van een woonvereniging;
- gedeelde badkamer, toilet, keuken en achtertuin. Deze deel je met 1 andere
bewoner;
- gezonde en actieve VvE, servicekosten bedragen circa: € 129,- per maand;
- recentelijk is er groot onderhoud geweest van de gevels en
verfwerkzaamheden buiten;
- gunstig gelegen ten opzichte van openbaar vervoer voorzieningen en diverse
uitvalswegen;
- oplevering in overleg, kan op korte termijn.

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.














