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HERENSTRAAT 6 H

UTRECHT



ADRES
HERENSTRAAT 6 H TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€225.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 53M2

INHOUD
CIRCA 205M3

BOUWJAAR
1874

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
In het gerenoveerde “St. Gregoriushuis”, bevindt zich op de begane grond dit
moderne (maisonnette) appartement. Het monumentale “St Gregoriushuis” is
omstreeks 1874 gebouwd en in 2006 is dit appartement in nieuwstaat
opgeleverd met behoud van originele details (ornamenten, glas-in-lood,
granieten vloeren) van het historische kloostergebouw.

Indeling: begane grond: afgesloten centrale entree, hal met bel-
/intercomsysteem en brievenbussen, lift, gemeenschappelijke fietsenberging en
gemeenschappelijke tuin.

Appartement: begane grond: entree, hal met garderobe en vaste kast waarin de
meterkast zich bevindt (6 groepen met dubbele aardlekschakelaar). Modern
toilet in lichte kleurstelling betegeld. Aansluitend de woonkamer met mooie
vloer, strakke wanden en een moderne open keuken. De keurige keuken is
voorzien van een vaatwasser, koelkast met vriesvak, combi-oven en
kookgelegenheid met afzuigkap.
De woonkamer beschikt over prachtige hoge en brede ramen welke ook geheel
open kunnen, zo haalt u het zonnetje letterlijk in huis. Verder bevindt zich op
deze verdieping de nette badkamer met douche, wastafel en wasmachine-
aansluiting. Vanuit de woonkamer is er een vaste trap naar de
benedenverdieping; deze royale ruimte beschikt over een werkhoek met bureau
etc., vaste kastruimte voor opslag, een hoek voor kledingkasten en een
tweepersoons bed. De ruimte is zo groot dat je hier prima een slaap- en een
werkkamer kunt combineren in één.

De servicekosten aan de Vereniging van Eigenaars bedraagt € 158,- per maand.
Het betreft een actieve VvE die voldoet aan de wettelijke norm, voor het groot
onderhoud, die sinds 1 januari 2018 geldig is.

Algemeen: de Herenstraat ligt in de schaduw van de Dom, nabij Park
Lepelenburg met zijn verstilde en groene singels en schitterende grachten met
hun unieke werven. Vanwege de ligging van dit appartement is het een
uitstekende uitvalsbasis om in alle rust te kunnen genieten van al het moois dat
Utrecht te bieden heeft.



Het klooster: Het Sint Gregoriushuis is uniek in zijn soort en combineert haar
klassieke uitstraling met een modern en doordacht wooncomfort. Originele
details als ornamenten, glas-in-lood ramen en granieten vloeren zijn in perfecte
staat bewaard gebleven.

De kloostertuin: de gemeenschappelijke binnentuin is uiterst zonnig gelegen en
heeft uitzicht op de Dom. De binnentuin draagt bij aan de unieke sfeer die het
hele complex omringt.

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.


















