
INFO@RVLMAKELAARS.NL // RVLMAKELAARS.NL // 030 - 210 04 01

 

LIVINGSTONELAAN 374

UTRECHT



ADRES
LIVINGSTONELAAN 374 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€199.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 70M2

INHOUD
CIRCA 221M3

BOUWJAAR
1963

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Te koop gekomen in de wijk Kanaleneiland is dit ruime en volledig
gerenoveerde 3-kamer appartement.

De wijk:
Kanaleneiland is zeer gunstig gelegen ten opzichte van het centrum (op minder
dan 10 minuten fietsen), uitvalswegen (A2 en A12) en openbaar vervoer voor
de deur. Het grootwinkelcentrum Kanaleneiland is op loopafstand en heeft
diversen supermarkten, kledingzaken, eettentjes en andere winkels. Om de
hoek van het appartement is ook "park Transwijk" te vinden waar je zeker in de
zomer heerlijk kan vertoeven!

Het appartement:
Volledig gerenoveerd in 2018 en voorzien van luxe nieuwe keuken, badkamer
en toilet. Het hele appartement is voorzien van keramische tegels.
Nette afgesloten entree met toegang tot de lift en het trappenhuis. Het
appartement is gelegen op de eerste verdieping en vanaf de galerij te bereiken.
Door de voordeur kom je in de ruime hal met rechts toegang tot de grote
slaapkamer voorzien van ingebouwde kast en links de iets kleinere slaapkamer
welke ook ideaal te gebruiken is als ruime werkkamer.
Rechtdoor de hal door kom je in de ruime en lichte woonkamer van 25 m2 van
waaruit je mooi uitkijkt op het park. Aan de voorzijde van de woonkamer is de
nette open keuken welke is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Van hieruit
is er toegang tot het ruime balkon welke op het oosten gelegen is.
Vanuit de achterzijde van woonkamer heb je toegang tot het luxe toilet met
fonteintje en bidet. Naast het toilet is de zeer fraai afgewerkte badkamer welke
is voorzien van een inloopdouche met regendouche én een luxe
wastafelmeubel.

Afmetingen:
- Woonkamer: 7.01 X 3.65
- Keuken: 3.15 X 3.37
- Slaapkamer 1: 3.41 X 3.15
- Slaapkamer 2: 3.41 X 2.41
- Badkamer: 2.15 X 1.37



- Balkon: 3.15 X 1.76
- Berging: 4.25 X 1.57

Bijzonderheden:
- Het appartement is in 2018 volledig gerenoveerd
- Vrij parkeren voor de deur
- Gezonde en actieve VvE
- Servicekosten bedragen € 124,-
- Warm water middels stadsverwarming
- Uitvalswegen en openbaar vervoer goed bereikbaar

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.


















