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LAAN VAN NIEUW-GUINEA 139

UTRECHT



ADRES
LAAN VAN NIEUW-GUINEA 139 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€275.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 84M2

INHOUD
CIRCA 309M3

BOUWJAAR
1931

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Deze uitstekend onderhouden én pas gerenoveerde benedenwoning in de
gewilde wijk Lombok is bij ons nieuw in de verkoop gekomen! Deze
benedenwoning beschikt maar liefst over 3 slaapkamers en een grote
woonkamer, luxe keuken, luxe badkamer met ligbad en separate douche,
inpandige berging met wasruimte, het geheel is in absolute nieuwstaat en is
direct te betrekken zonder te klussen!

Lombok staat bekend om haar vele vrolijke winkeltjes, speciaalzaken en
eetgelegenheden. Rustige, maar tegelijkertijd ook energiek en levendig! Met
haar hippe koffiebarretjes, eettentjes kan je hier struinen over de Kanaalstraat,
maar ook gewoon boodschappen doen om de hoek. Op wandelafstand liggen
het stadspark Oog in Al, molen De Ster en de Rijksmunt. In een paar minuten
kan je naar het stadscentrum fietsten, naar het Centraal Station lopen en op de
snelweg zijn. Hier ben je optimaal verbonden met alle voordelen die Utrecht te
bieden heeft.

Indeling: entree, hal, vernieuwde meterkast met ruim voldoende groepen,
royale en bijzonder lichte woonkamer (hoekligging), ruime inpandige berging
met wasruimte, 3 ruime en lichte slaapkamers, luxe badkamer met ligbad,
separate douche, toilet en wastafel, luxe keuken met alle denkbare luxe
inbouwapparatuur aanwezig.

Kenmerken/details:
- royale 4-kamer benedenwoning
- voorzien van dubbele beglazing
- voorzien van een airco
- verwarming en warmwater middels HR c.v.-ketel (bouwjaar 2018).
- actieve VvE, de maandelijkse bijdrage is ca. € 54,-
- oplevering in overleg, kan eventueel snel.

Altijd al willen wonen in het bruisende Lombok? Dan is dit de ideale
benedenwoning voor je!

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.














