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ADRES
LOEVENHOUTSEDIJK 337 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€259.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 72M2

INHOUD
CIRCA 236M3

BOUWJAAR
2010

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Modern en sfeervol 3-kamer hoekappartement met zeer ruim (15m2) balkon
gelegen op het zuiden, berging in de onderbouw en TWEE eigen
parkeerplaatsen op het afgesloten achterterrein. Let op, tweede parkeerplaats
is extra bij te kopen.
Het appartement is goed onderhouden, heeft een lichte woonkamer door de
hoekligging en een schuifpui naar het heerlijke royale balkon. Luxe keuken met
kookeiland en diverse inbouwapparatuur. Het appartement is volledig voorzien
van strak stucwerk en dubbele beglazing.

Ligging.
Centraal Station en de Utrechtse binnenstad zijn op 10 minuten fietsafstand
gelegen. In de directe omgeving zijn diverse scholen, winkels voor de dagelijkse
boodschappen, sportfaciliteiten en langs de Vecht kunt u heerlijk
fietsen/wandelen in het groen.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de nabije omgeving.

Appartement.
Complex is gebouwd in 2010. Appartement ligt op de hoek en op de eerste
verdieping. Door de vele ramen komt er veel licht binnen. Het appartement ligt
verhoogd ten opzichte van straatniveau wat zorgt voor veel privacy in de
woonkamer, maar ook op een mooie dag op het balkon. Het balkon ligt op het
zuiden.
Huidige bewoners hebben de woning met veel zorg onderhouden en tot een
heerlijk appartement gemaakt.

Indeling.
Entree, ruime hal met meterkast. Los toilet met fonteintje. Ruime slaapkamer
aan de achterzijde met voldoende kastruimte. Naast het toilet een handige
inpandige berging met aansluiting voor de wasmachine/droger en CV ketel
(2010).
Tweede (slaap/werk) kamer met een handige inbouwkast. Aan het einde van de
gang de moderne badkamer met ruime inloopdouche en wastafel.
Aan de voorzijde de ruime woonkamer met luxe keuken met kookeiland.
Keuken is voorzien van combi oven/magnetron, stoomoven, ingebouwd



koffieapparaat, hoge afzuigkap, gas kookplaat, vaatwasser en veel kastruimte.
Keuken is greeploos en voorzien van granieten aanrechtblad.
De woonkamer is voorzien van een laminaatvloer en gladde wandafwerking.
Door een drietal ramen en een grote schuifpui komt er maximaal aan licht
binnen. Het ruime balkon ligt op het zuiden.

Belangrijkste afmetingen.
Woonkamer/keuken: 5.37 X 6.30
Slaapkamer 1: 2.97 X 3.97
(Slaap/werk) kamer 2: 2.97 X 1.86
Badkamer: 2.04 X 2.12
Balkon: 6.30 X 2.70/1.90

Algemene informatie.
- VVE is actief en maandelijkse servicekosten zijn €135,36 (inclusief €32,91 voor
2 parkeerplekken)
- Vraagprijs is gebaseerd op appartement met 1 parkeerplek. Wens verkopers
om te verkopen met de tweede parkeerplek samen.
- Goed onderhouden en keurig afgewerkt.
- Gunstige ligging ten opzichte van uitvalswegen en Utrechtse stadscentrum.
- Groepenkast uitgebreid naar 8 groepen.
- Aparte berging in de onderbouw.
- Oplevering in overleg.

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.


















