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VRAAGRPRIJS
€1.700.000,00 K.K.
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0

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Aan één van de fraaiste stukjes van de Oudegracht, bij het begin van het
winkelgebied is te koop gekomen dit fraaie grachtenpand met werfkelder,
winkel op de begane grond en separate bovenwoning. De werfkelder en de
winkel zijn verhuurd en de bovenwoning wordt leeg opgeleverd.

De bovenwoning beschikt over een balkon en fraai dakterras, er zijn twee
badkamer en drie slaapkamers aanwezig. Het is eventueel ook eenvoudig tot
twee appartementen te verbouwen.

Het geheel wordt als belegging verkocht met de mogelijkheid om het zelf te
bewonen. De huuropbrengsten van de werfkelder en van de winkel zijn bij ons
op kantoor op te vragen.

De indeling is als volgt:
Werfkelder; winkelruimte, vaste kasten, toilet en kitchenette, magazijn en
bergruimte,
Begane grond; entree naar de bovenwoning, etalageruimte en toegang tot de
winkel, toilet met fonteintje, kitchenette en bergruimte
1e Verdieping;
entree/gang, woonkamer met prachtig uitzicht over de gracht, eetkamer,
moderne keuken voorzien van diverse apparatuur, patio, badkamer met douche
en wastafel, separaat toilet , berging, ruime slaapkamer aan de achterzijde met
toegang tot het balkon.
2e Verdieping: overloop, kamer aan de voorzijde, slaapkamer, badkamer
voorzien van ligbad, douche en wastafel, separaat toilet, fraai dakterras van
ruim 40 m2
3e Verdieping: ruime zolderkamer (deze is op dit moment alleen vanaf de
buitenzijde toegankelijk )

Bijzonderheden:
- De werfkelder en de begane grond zijn op dit moment verhuurd, de 1e en 2e
verdieping worden leeg opgeleverd.
- Vloeroppervlakte wonen en winkels 492 m2
- Huidige huurinkomsten per jaar uit de werfkelder en winkelruimte ca. €



31.000,- per jaar.

Wij laten de woning graag aan u zien op maandag t/m vrijdag van 9 uur tot 19
uur of op een zaterdag van 10 uur tot 14 uur. Een brochure van deze woning
kunt u downloaden op onze site.

Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in.
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.


























