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KALVERSTRAAT 16

DE MEERN



ADRES
KALVERSTRAAT 16 TE DE MEERN

VRAAGRPRIJS
€325.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 113M2

INHOUD
CIRCA 386M3

BOUWJAAR
1962

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Goed onderhouden tussenwoning met zonnige voortuin, achtertuin, dakterras,
luxe woonkeuken, 2 badkamers, vrijstaande stenen berging gelegen op een
rustige locatie in het oude centrum van "De Meern". Alle denkbare
voorzieningen, zoals winkelcentrum, scholen, openbaar vervoer, zijn op
loopafstand bereikbaar.

Voor wat betreft de bereikbaarheid is De Meern een uitstekende uitvalbasis. De
A2, A12 en A27 zijn op enkele autominuten afstand bereikbaar. Het centrum
van Utrecht is uitstekend bereikbaar door middel van openbaar vervoer, maar
ook met de fiets en met de auto bent u er zo.

Indeling, begane grond:
Voortuin, entree woning, hal, trapkast onder de trap, modern zwevend toilet.
Uitgebouwde woonkamer met openslaande deuren naar de zonnige en diepe
tuin van ca. 9,3 x 5,7 meter. De tuin beschikt over een vrijstaande stenen
berging, een overkapte lounge-hoek naast de berging én een achterom.

Eerste verdieping: overloop met wastafel, slaapkamer 1 aan de achterzijde met
toegang tot zonnig dakterras van ca. 5,6 x 2,5 meter. 2e slaapkamer aan de
achterzijde met een vaste kast en eveneens toegang tot hetzelfde dakterras.
Grote slaapkamer aan de voorzijde met open moderne badkamer met
inloopdouche en wastafel.
Tweede verdieping: overloop, berging, wasmachine- en drogeropstelling, 2e
moderne badkamer met douche, 2e toilet, dubbele wastafel. Grote 4e
slaapkamer met dakkapel en berging.

Algemeen:
De kozijnen, ramen en deuren zijn in 2017 voor het laatst geschilderd.
CV combi ketel, merk; Remeha Avanta, voor het laatst onderhouden in 2017.
Bouwjaar van de woning is ca. 1975.
Woning is grotendeels voorzien van isolerende beglazing.

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.


























