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INA BOUDIER-BAKKERLAAN 20 J

UTRECHT



ADRES
INA BOUDIER-BAKKERLAAN 20 J TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€159.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 29M2

INHOUD
CIRCA 98M3

BOUWJAAR
0

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Op een uitstekende locatie in Utrecht Oost is te koop gekomen dit goed
onderhouden studio appartement. Ideaal geschikt voor starters of studerende
kinderen. De studio ligt in een uitstekend onderhouden complex met een ruim
gezamenlijk dakterras en afgesloten toegang. Door de gunstige ligging van de
studio kan je via de openslaande deuren in je eigen huis in de middag en
avondzon zitten.

Ligging.
Het complex ligt op steenworp afstand van het winkelcentrum IBB met alle
voorzieningen voor je dagelijkse boodschappen.
Op een kleine 10 minuten fietsen is Utrecht CS bereikbaar en de binnenstad.
Nog dichterbij ligt het Vaartsche Rijn station waar in de (nabije) toekomst de
Uithoflijn zal gaan rijden.
Voor de verschillende horeca kan je terecht op het Ledig Erf of
Wester/Oosterkade, hier ben je binnen 5 minuten.
Vanuit deze locatie zijn de uitvalswegen naar de A27, A28 en A12 goed
bereikbaar.

Indeling.
Begane grond: Gezamenlijke entree, lift of trapopgang.
2e Verdieping: Open keuken met de lichte woonkamer. De ligging is zuidwesten
dus als je de openslaande deuren open hebt staan kan je heerlijk in de
middag/avondzon zitten.
De badkamer is voorzien van toilet, inloopdouche, wastafel en wasmachine-
aansluiting.

Afmetingen.
- Woonkamer: 4.09 X 4.62
- Keuken: 1.99 X 2.54
- Badkamer: 1.99 X 2.54

Bijzonderheden.
- Actieve VVE, maandelijkse servicekosten €70,-
- Gunstige ligging tov openbaar vervoer en het stadscentrum



- Zeer geschikt voor starters of studenten
- Groot gemeenschappelijk dakterras en tuin
- Verwarming middels stadsverwarming
- Oplevering in overleg, kan snel

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.














