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JAN PIETERSZOON
COENSTRAAT 73

UTRECHT



ADRES
JAN PIETERSZOON COENSTRAAT 73 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€875.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 190M2

INHOUD
CIRCA 635M3

BOUWJAAR
1919

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
BELEGGINGSOBJECT!

Het pand is verdeeld in 6 kamers én 2 zelfstandige studio's welke allemaal
verhuurd zijn.

Souterrain:
Entree, hal, badkamer voorzien van douche, toilet en wastafel, slaapkamer 1,
slaapkamer 2 met openslaande deuren naar de ruime tuin.

Beletage:
Ruime overloop, aan de voorzijde een ruime slaapkamer, aan de achterzijde
een ruime slaapkamer met openslaande deuren naar het ruime balkon. Aan de
achterzijde van de woning is tevens de keuken gesitueerd die voorzien is van
combi oven, inductie kookplaat, koelkast, vriezer en vaatwasmachine.

Bovenhuis Nr 73 bis

2e verdieping:
Trapopgang, overloop met aangrenzend 2 slaapkamers, badkamer en keuken.
De keuken is in 2016 gerealiseerd en voorzien van inductiekookplaat,
combioven, koelkast en vriezer. Aan de achterzijde is de badkamer gesitueerd
voorzien van dubbele wastafel, inloopdouche en wasmachine aansluiting.

3e verdieping:
Trapopgang, overloop met aangrenzend 2 zelfstandige studio's beide voorzien
van eigen kitchenette, toilet en badkamer.

Kenmerken/details:
- Woning wordt in verhuurde staat opgeleverd.
- Omzettingsvergunning aanwezig.
- Alle kamers en studio's zijn thans verhuurd aan 8 huurders in totaal: 6 kamers
én 2 studio's met eigen voorzieningen
- De kale huuropbrengst bedraagt thans ca. € 50.000,- per jaar
- Leidingwerk en elektra vervangen in 2016



- Twee nieuwe gezamenlijke keukens geplaatst in 2016
- Twee nieuwe kitchenettes geplaatst in de studio's in 2016
- Nieuwe badkamer geplaatst in 2016
- Twee nieuwe toiletten en douchecabines geplaatst in 2016 in de studio's
- Voor en achterzijde geschilderd in 2017
- Nieuwe ruime balkons gerealiseerd in 2017
- Voorzien van nieuwe CV installatie's 2016
- Gelegen in de populaire woonwijk Lombok

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.








