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KAREL DOORMANLAAN 48

UTRECHT



ADRES
KAREL DOORMANLAAN 48 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€400.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 100M2

INHOUD
CIRCA 322M3

BOUWJAAR
1955

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Aan de rand van de Zeeheldenbuurt, met fraai uitzicht over groen, is te koop
gekomen dit zeer fraai afgewerkte vierkamer appartement. Wij durven wel te
zeggen dat dit waarschijnlijk het meest fraai verbouwde appartement van de
Karel Doormanlaan betreft. De huidige eigenaar heeft het prachtig laten
verbouwen met gevoel voor ruimte en sfeer, vrijwel alles is aangepakt, muren
verplaatst en verwijderd, keuken, badkamer, vloeren, deuren etc........

We laten je dit appartement dan ook graag zien, niet klussen maar gelijk
verhuizen!!!!

De ligging in de Zeeheldenbuurt, aan de rand van de statige wijk Wittevrouwen
is ideaal. Enerzijds tref je op loopafstand het fraaie Wilhelminapark aan alsmede
de diverse winkels, eetcafés en restaurants op de Biltstraat en de Burgemeester
Reigerstraat en anderzijds vind je om de hoek park Voorveldsepolder, meerdere
sportvoorzieningen en openbaar vervoer en bereik je vlot diverse uitvalswegen.
Het oude stadshart met De Dom, de Oude Gracht en Utrecht CS liggen tenslotte
op slechts 10 minuten fietsen.

De indeling is als volgt:
Begane grond:
Gezamenlijke entree, trapopgang of lift naar
5e Verdieping:
Entree, riante hal, luxe open keuken voorzien van diverse apparatuur, vanuit de
keuken zijn er openslaande deuren naar het balkon, ruime woonkamer met fraai
uitzicht, hobby- werkkamer met toegang tot een 2e balkon, slaapkamer aan de
voorzijde met fraaie inloopkast, slaapkamer aan de achterzijde met toegang tot
het balkon, moderne badkamer met inloopdouche en wastafel.

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer: 597 x 494
keuken: 440 x 387
slaapkamer: 440 x 305
slaapkamer: 458 x 306
hobbykamer: 479 x 246



badkamer: 176 x 200
balkon: 618 x 122
balkon: 230 x 148

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.


















