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MR. SICKESZLAAN 30
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ADRES
MR. SICKESZLAAN 30 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€580.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 117M2

INHOUD
CIRCA 429M3

BOUWJAAR
1934

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Aan de zonnige en groene Mr. Sickeszlaan in Tuindorp ligt deze sfeervolle jaren
'30 woning. De woning is goed gerenoveerd en gemoderniseerd met behoud
van veel originele details zoals een kamer-en-suite in de woonkamer,
gangtegels, paneeldeuren en glas-in-lood, de woning beschikt ook over een
fraai aangelegde zonnige voor- en achtertuin met achterom. Naast het vrije
uitzicht aan de voorkant (door de brede groenstrook en de sloot) heeft de
woning aan de achterkant een vrij gevoel door de brede en diepe tuinen.

Tuindorp is een rustige woonwijk ten noordoosten van het centrum van Utrecht
met dorpse gezelligheid en groen. Recreëren kun je op diverse plekken in de
omgeving of in het buitengebied. Met de fiets ben je binnen 5 minuten in het
centrum en binnen 15 minuten op de Uithof (Utrecht Science Park). Verder zijn
er bushaltes om de hoek, is station Overvecht lopend binnen 7 minuten te
bereiken en zijn de diverse uitvalswegen (A27/A28) dichtbij.

De indeling is als volgt:
Begane grond:
Entree/hal, toilet, woonkamer-en-suite met fraai glas-in-lood, erker, originele
vloer en openslaande deuren naar de tuin, open keuken voorzien van diverse
inbouwapparatuur, vanuit de keuken is er eveneens toegang naar de ruim 9,5
meter diepe tuin met achterom, trapopgang naar
1e Verdieping:
Overloop, drie slaapkamers waarvan twee met vaste kast en één met
openslaande deuren naar het balkon, moderne badkamer met ligband, wastafel
en 2e toilet, trapopgang naar
2e Verdieping:
Ruime overloop met wasmachine-aansluiting, drie slaapkamers voorzien van
vaste kasten
Zoldervliering

De belangrijkste afmetingen zijn:
voortuin: 590 x 546
woonkamer: 938 x 370
keuken: 298 x 176



slaapkamer: 337 x 320
slaapkamer: 305 x 337
slaapkamer: 200 x 178
badkamer: 277 x 178
balkon: 526 x 116
slaapkamer: 258 x 324
slaapkamer: 258 x 211
slaapkamer: 257 x 269

- 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.


















