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KLAVERSTRAAT 26 BIS

UTRECHT



ADRES
KLAVERSTRAAT 26 BIS TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€350.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 81M2

INHOUD
CIRCA 283M3

BOUWJAAR
1890

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Zoek je een bovenwoning op een geweldige locatie in de populaire wijk
Wittevrouwen, en lijkt het je leuk om een huis te moderniseren? Kom dan zeker
kijken naar de mogelijkheden.

Locatie:
De Klaverstraat is een begrip in Wittevrouwen. Een fijne en rustige straat, waar
kinderen ouderwets op straat kunnen spelen en bewoners een praatje met de
buren maken. Een straat waarbij de mooie gevels eenheid en historie uitstralen.
Centraal gelegen in Wittevrouwen en op loopafstand van het oude centrum. Op
wandelafstand is ‘Goesting’, ‘Koffie75’, de wereldberoemde ijswinkel ‘Roberto
Gelato’, ‘Gastmaal Café’ en een warme bakker gelegen. Op de Biltstraat kun je
terecht bij diverse supermarkten voor de dagelijkse boodschappen. Ook het
Griftpark is op loopafstand. Het Centraal Station en het Utrecht Sciencepark zijn
per fiets of met meerdere busverbindingen goed bereikbaar. Vanuit hier zit je,
ook tijdens de spits, binnen 5 minuten op de snelwegen rondom de stad. Het is
een gewilde, rustige en zeer prettige woonomgeving.

Indeling:
entree, gang met meterkast en trapopgang naar de eerste verdieping:

Eerste verdieping: overloop, met toilet met fonteintje, dichte keuken met
apparatuur en vaste kast, ruime en lichte L-vormige woonkamer met hoge
plafonds (ca. 3 meter) en een mooie frontbreedte van ca. 5,13 meter..
Aansluitend een extra kamer welke eventueel dienst kan doen als werk- of
slaapkamer. De L-vormige woonkamer is dusdanig ruim dat er eventueel een
muurtje gezet kan worden om nog een extra kamer te creëren.

Tweede verdieping: ruime overloop met berging, prettig dakterras van ca. 5 m2
op het zonnige zuiden. Badkamer met douche en wastafel. Ruime en prettige
slaapkamer met vaste kasten. ?

Kenmerken/details:
- Voordeur is recent geschilderd door een professionele schilder uit de wijk
- Alle kozijnen zijn van kunststof en voorzien van dubbele beglazing



- Woning dient van binnen gemoderniseerd te worden
- Schoorsteenkanaal/pijp is van asbesthoudend materiaal

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.














