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AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Heerlijk instapklaar appartement (75 m2) op de bovenste verdieping met 2
slaapkamers, vrij uitzicht over de stad, open keuken, eigen parkeerplaats en
ook nog binnen 10 minuten fietsen van Utrecht Centraal. Het complex is
gebouwd in 2011 en voldoet aan alle moderne isolatievoorzieningen, het
appartement heeft dan ook een energielabel A. Het is netjes onderhouden en
hier kan je zorgeloos wonen.

Ligging.
De Marnixlaan ligt in de wijk Zuilen, op steenworp afstand van de Vecht. Alle
dagelijkse voorzieningen zoals supermarkten, sportscholen, horeca liggen
binnen handbereik. Met de fiets ben je snel in de oude binnenstad of sta je op
het perron van Utrecht Centraal.
Voor liefhebbers van groen fiets/loop je langs de Vecht zo de stad uit. Vanuit
het appartement heb je ook zicht op het groen van een speeltuin en
grasvelden.

Appartement.
Het complex is gebouwd in 2011. Verwarming en warm water gaat middels
stadsverwarming, dus je hebt geen gas. Er is een actieve VVE welke zorg draagt
voor het onderhoud van complex en de gemeenschappelijke binnentuin aan de
achterzijde. De maandelijkse VVE bijdrage is € 104,-.
De huidige eigenaren hebben het appartement netjes bewoond en het keurig
afgewerkt. De gehele woning is voorzien van een mooie laminaatvloer. Recent
is er nog een stijlvolle inloopdouche gerealiseerd in de badkamer.

Indeling.
Begane grond:
Brievenbussen en deurbellen. Gemeenschappelijke entree en toegang tot de
garage, trappenhuis en lift.

Vijfde verdieping:
Entree/hal, meterkast en garderobe. Vanuit de hal heb je toegang tot de ruime
berging. Hier is tevens de wasmachineaansluiting. Nette toiletruimte welke is
voorzien van zwevend toilet en een fonteintje. Aan de andere zijde van de hal



bevindt zich de ruime badkamer, voorzien van inloopdouche en
wastafelmeubel. Tenslotte de ruime slaapkamer met uitzicht op de binnentuin
van het wooncomplex.

Terug in de hal, loop je de ruime en lichte woonkamer met open keuken binnen.
De keuken is voorzien van diverse ATAG inbouwapparatuur. Door de grote
raampartij en het vrije zicht is dit een heerlijke lichte ruimte welke goed
verdeeld is in een eet- en woongedeelte. Vanuit de woonkamer en de tweede
slaapkamer heb je toegang tot de serre. Deze ruimte is ook weer voorzien van
grote ramen welke je voor een groot deel open kunt zetten.

Het appartement beschikt tevens over een eigen parkeerplaats in de afgesloten
parkeergarage én een eigen berging in de kelder.

Belangrijkste kenmerken:
- Zeer goed gelegen t.o.v. alle dagelijkse voorzieningen en het centrum.
- Op de bovenste verdieping met vrij uitzicht.
- Energielabel A en gasloos.
- Eigen parkeerplaats in de garage.
- Twee slaapkamers.
- Serre met ramen die grotendeels zijn te openen.
- Actieve, professioneel beheerde VVE met maandelijkse servicekosten van
slechts € 104,-.
- Toegang tot de gemeenschappelijke binnentuin.
- Erfpacht is eeuwigdurend afgekocht (1989).
- 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.






















