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ONDIEP-ZUIDZIJDE 55

UTRECHT



ADRES
ONDIEP-ZUIDZIJDE 55 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€199.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 57M2

INHOUD
CIRCA 200M3

BOUWJAAR
1980

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Instapklaar 2- kamer appartement (maisonnette) nabij de binnenstad van bijna
60 m2 wat je zonder klussen kan betrekken. Door de verdeling over twee
verdiepingen heb je een leuke woonkamer met open keuken en grote
slaapkamer op de bovenste verdieping. Ideaal voor starters of studerende
kinderen.

Ligging.
De Ondiep-Zuidzijde 55 ligt op de hoek van de Amsterdamsestraatweg bij de
Plantage. Hier vind je een supermarkt, Action en andere winkels voor je
dagelijkse boodschappen. Ook is er in de directe omgeving een Bagels & Beans
en andere horeca.
Op loopafstand vind je het grote Julianapark waar in de zomer verschillende
festivals worden gehouden. Dit is een leuke plek voor een BBQ of een sportieve
uitdaging.
In slechts 5 minuten fietsen sta je op Utrecht CS of in de Utrechtse binnenstad.

Appartement.
Het appartement ligt op de bovenste twee verdiepingen. Het is keurig
afgewerkt en zonder aanpassingen te betrekken. De open keuken met bar is
erg leuk om met een groep te eten of drinken. In het hele appartement is airco
waardoor het op een warme zomerdag heerlijk koel is.
Er is een actieve VVE, maandelijkse bijdrage zijn € 253,67 (servicekosten €
199,17 en voorschot stookkosten € 54,40)

Indeling.
Afgesloten entree met toegang tot de lift, eigen berging en gezamenlijke
fietsenkelder.

4e verdieping:
Hal met meterkast, garderobe en inbouwkasten. Toegang tot de badkamer met
toilet, douche en wastafel. Hier is eventueel een wasmachine aansluiting.
De woonkamer met open keuken welke voorzien is van apparatuur als
gasfornuis (elektrisch), oven, vaatwasser en ook een aansluiting voor de
wasmachine. Door de strakke en moderne uitstraling past dit mooi in de



woonkamer. Vanuit de woonkamer toegang tot het zonnige balkon (Zuid/West).
Door het dakraam komt er veel licht binnen.
Via een vaste trap is de grote (ruim 20 m2) slaapkamer te bereiken. Hier is
voldoende ruimte voor een kast, tweepersoonsbed en eventueel nog een
bureau.
Op dezelfde verdieping als je eigen voordeur is tevens een berging gelegen
voor extra opslag.

Belangrijkste afmetingen.
Woonkamer: 6,78 X 4,17
Slaapkamer: 5,67 X 4,16
Badkamer: 2,39 X 1,74
Berging: 1,92 X 1,11
Berging 2: 0,69 x 0,92

Belangrijkste kenmerken.
- Gelegen op de bovenste verdieping, dus groter dan de andere appartementen
- Genoeg parkeergelegenheid voor de deur
- Zonder klussen te betrekken
- Actieve VVE, maandelijkse bijdrage € 253,67
- Eigen balkon op het zuiden
- Airco in het hele appartement
- Moderne keuken met bar
- Twee bergingen, een op woonverdieping en een op de begane grond
- Zeer gunstig gelegen tov Utrecht CS, stadscentrum, winkels en horeca
- 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.




















