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KOEKOEKSTRAAT 6 B

UTRECHT



ADRES
KOEKOEKSTRAAT 6 B TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€300.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 95M2

INHOUD
CIRCA 318M3

BOUWJAAR
1904

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
In de Vogelenbuurt bieden wij een in 2015 geheel gerenoveerde
benedenwoning (95 m2 woonoppervlakte) met achtertuin te koop aan. De
Vogelenbuurt is een bruisende wijk aan de rand van het centrum van Utrecht
waar mensen met zeer veel plezier wonen. Er zijn diverse winkels en
restaurants in de directe nabijheid. De wijk heeft uiteenlopende straten met
beneden-, bovenwoningen en hele panden waarvan het merendeel begin 1900
is gebouwd. De Koekoekstraat is één van de leuke straten waar we deze recent
gerenoveerde benedenwoning met souterrain mogen verkopen.

De woning is in 2015 geheel gerenoveerd en voorzien van een fraaie eiken
lamel-parketvloer. De tuingerichte woonkeuken is voorzien van een vaatwasser,
koelkast met vriesvak, combi magnetron, een 4-pits gasfornuis en een
roestvrijstalen afzuigkap. Via de woonkeuken kunt u zowel de woonkamer (in
het souterrain) als de zonnige achtertuin bereiken.

De indeling is als volgt:
Begane grond: entree met ruime gang voorzien van modern wc en bergruimte,
ruime open woonkeuken met doorgang naar het souterrain en de tuin. Via
zowel het souterrain als de tuin kunt u de ruime en lichte slaapkamer bereiken.

Algemeen:
- de woning is geheel voorzien van dubbele beglazing
- elektra 2015
- badkamer 2015
- wc 2015
- keuken 2015
- platte dak uitbouw 2015
- stuuk- en schilderwerk binnen 2015
- schilderwerk buiten 2015
- VvE Koekoekstraat 6, 6a, 6b en 6bs is thans nog slapend, wel ingeschreven bij
de KVK onder nummer 65979729

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.




















