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

 

ONDIEP-ZUIDZIJDE 29

UTRECHT



ADRES
ONDIEP-ZUIDZIJDE 29 TE UTRECHT

VRAAGPRIJS
€225.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 34M2

INHOUD
CIRCA 107M3

BOUWJAAR
1980

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Starters en ouders van studerende kinderen opgelet!

Te koop gekomen aan de rand van het centrum is dit strak afgewerkte,
instapklare hoekappartement met balkon op het Westen.

De wijk:
Gelegen aan de rand van het centrum, aan de Amsterdamsestraatweg. Vanaf
hier fiets je met ca, 5 minuten naar het centraal station én de binnenstad van
Utrecht. Station Zuilen (voor o.a. de trein naar Amsterdam) is met de fiets zelfs
binnen 5 minuten te bereiken. Diverse winkels, supermarkten én horeca zijn op
loopafstand te vinden. Voor een heerlijke wandeling loop je vanaf de voordeur
gemakkelijk naar bijvoorbeeld de rivier de "Vecht" of naar het mooie
"Julianapark". Tevens zijn de uitvalswegen uitstekend aan te rijden en zijn
openbaar vervoer voorzieningen op loopafstand.

Het appartement:
Via de gezamenlijke entree kom je met de lift of met de trap op de tweede
verdieping bij de voordeur van het appartement. Bij binnenkomst tref je aan de
linkerkant de meterkast met daarnaast een handige bergkast aan. Recht
tegenover de voordeur vind je de mooi afgewerkte badkamer welke is voorzien
van een inloopdouche, zwevend toilet, mooi badkamermeubel én een
wasmachineaansluiting. Vanuit de hal loop je, via de open keuken, de lichte
woonkamer binnen. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en
geeft tevens toegang tot het balkon welke is gelegen op het Westen. De
woonkamer is doormiddel van een gordijn af te sluiten van het gedeelte waar
het bed staat. Door de vele ramen en de ligging op de hoek is het een heel licht
appartement en heb je mooi vrij uitzicht over de Amsterdamsestraatweg. De
gehele woonruimte is tevens voorzien van een nette laminaat vloer.
Als laatste heb je zowel op de verdieping zelf als in de kelder een eigen berging.
In de kelder is ook nog een gezamenlijke fietsenberging te vinden.

Bijzonderheden:
- Instapklaar hoekappartement;
- Het appartement is vanaf 2017 helemaal opgeknapt en o.a. voorzien van een



nieuwe badkamer (2017), nieuwe vloer (2018) en keuken (2018);
- Balkon gelegen op het Westen;
- Warm water en verwarming middels blokverwarming;
- Het appartement is volledig voorzien van kunststof kozijnen (m.u.v.
balkondeur) met HR+ dubbele beglazing;
- Gezonde en actieve VvE, de servicekosten bedragen circa: € 167,- met
daarnaast € 42,- voorschot stookkosten;
- Het appartement beschikt over 2 eigen bergingen;
- Gezamenlijke fietsenberging in de kelder;
- De VvE is bezig met verduurzaming door o.a. het realiseren van een groen dak
én zonnepanelen;
- Vrij parkeren voor de deur;
- Zeer gunstig gelegen ten opzichte van openbaar vervoer (bus en trein) en
diverse uitvalswegen;
- 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.
















