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KAPELSTRAAT 20

UTRECHT



ADRES
KAPELSTRAAT 20 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€535.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 110M2

INHOUD
CIRCA 464M3

BOUWJAAR
0

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
In één van de meest karakteristieke straatjes van Wittevrouwen ligt deze
sfeervolle tussenwoning (110m2) met zowel een leuke tuin als dakterras op het
Westen met de middag- en avondzon. Bovendien beschikt de woning over een
ruime kelder. De woning is door de huidige eigenaren, met behoud van zoveel
mogelijk originele details, intern compleet gerenoveerd waarbij er muren zijn
weggebroken, de keuken en badkamer zijn vernieuwd, plafonds zijn vervangen
en gestuukt. Je kunt hier dus, zonder te klussen, direct naar toe verhuizen!

De fraaie glas-in-lood raampartijen voorzien van originele luiken, de mooie
houten paneeldeuren en de houten vloer geven de woning veel sfeer en
karakter! Heerlijk wonen, voorzien van alle moderne gemakken, in een
karakteristiek jasje!

De woning is gelegen in een rustige straat en letterlijk op steenworp afstand
van de levendige Biltstraat met vele leuke winkel- en horecavoorzieningen. Je
treft hier verschillende supermarkten; Jumbo, Albert Heijn, de biologische Odin,
andere delicatessenwinkels en veel lekkere en leuke restaurants. Op
loopafstand is ook het gezellige Griftpark. Hier zijn in de zomer onder andere
foodtruckfestivals. De woning ligt heel centraal, de gracht en het oude
stadscentrum bevinden zich op 5 minuten lopen en binnen een straal van 300
meter heb je verschillende openbaar vervoer mogelijkheden. Ook de
uitvalswegen als A27 en A28 zijn op korte afstand gelegen.

De indeling is als volgt:

Begane grond:
Entree/hal, toegang tot de riante woonkamer met fraaie houten vloer en hoog
plafond. Door de hoge ramen aan zowel de voor- als achterkant is het erg licht.
Aan de achterzijde bevindt zich een ruime open keuken voorzien van fraai
hardstenen blad, vijfpits gasfornuis met grote oven, afzuigkap, vaatwasser en
koelkast/vriezer. Vanuit de keuken is er toegang tot de gezellige stadstuin op
het Westen. Apart van de woonkamer bevindt zich het toilet, een vaste kast
met de aansluiting voor de wasmachine en droger en toegang tot de ruime
kelder (hoogte 1.70m.), ideaal voor de mooie wijnen en bergruimte.



1e Verdieping:
Overloop met vaste opbergkasten, ruime slaapkamer aan de achterzijde
voorzien van vaste kasten en houten vloer, lichte slaapkamer aan de voorzijde
voorzien van de originele houten vloer en fraai glas-in-lood, een moderne luxe
badkamer voorzien van natuurstenen wastafel, riante inloopdouche en 2e toilet.

2e Verdieping:
Derde slaapkamer voorzien van eigen wastafel en met toegang tot een eigen
dakterras waar je van einde van de ochtend tot laat in de middag van de zon
kunt genieten en met fraai uitzicht op de Dom. Daarnaast biedt deze verdieping
ook potentie om in de toekomst mogelijk uit te breiden middels een dakkapel.

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer: 936 x 392
keuken: 506 x 177
tuin: 387 x 295
slaapkamer: 506 x 280
slaapkamer: 505 x 294
badkamer: 358 x 159
slaapkamer: 510 x 324
dakterras: 504 x 221

Bijzonderheden:

- Nieuwe keuken, badkamer en C.V.-installatie geplaatst in 2016
- Voorzien van diverse originele details waaronder originele raamluiken
- Tuin, dakterras en kelder aanwezig
- Moderne en strakke woning in een karakteristiek jasje
- Tuin met middag- en avondzon
- Oplevering in overleg

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.


















