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PABLO PICASSOSTRAAT 134

UTRECHT



ADRES
PABLO PICASSOSTRAAT 134 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€250.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 64M2

INHOUD
CIRCA 208M3

BOUWJAAR
2007

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Heerlijk appartement (64m2) om de hoek van het Maximapark en met eigen
parkeerplaats in de garage. Dit alles op loopafstand van winkelcentrum
Terwijde en Station Terwijde. Het appartement is gelegen op de derde
verdieping en maakt onderdeel uit van een actieve VVE.

Ligging.
De Pablo Picassostraat ligt op loopafstand van het Maximapark met 't Lint. Hier
kan je heerlijk sporten of bij Anafora iets drinken en eten. Voor de dagelijkse
boodschappen vind je alles in winkelcentrum Terwijde.
Als je op de trein stapt op Station Terwijde sta je binnen 10 minuten op Utrecht
Centraal. Met de fiets ben je in ongeveer 20 minuten in de Utrechtse
binnenstad. Dichterbij ligt het nieuwe Leidsche Rijn Centrum met diverse
horeca, maar ook winkels als de H&M, Rituals, Hema, Jumbo Foodmarkt en nog
vele anderen.
Uitvalswegen als A2 richting Amsterdam of A12 zijn in een paar minuten te
bereiken.

Appartement.
Het complex is gebouwd in 2007 en voldoet zodoende aan alle moderne isolatie
voorzieningen. Er is een gezonde en actieve VVE, maandelijkse kosten zijn
€136,80. De erfpacht is eeuwigdurend afgekocht.
Verwarming en warm water middels stadsverwarming.

Indeling.
Begane grond: Centrale entree met royale ontvangsthal, luxe trappartij, lift,
intercominstallatie, brievenbussen en toegang tot de berging en parkeerkelder
met een eigen overdekte parkeerplaats.
Derde verdieping:
Entree, hal met toegang tot alle vertrekken. Apart toilet en een handige
inbouwkast op de overloop. Woonkamer van bijna 10 meter lang met een open
keuken. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en heeft een leuk
"barretje". Aan de kant van de keuken zijn openslaande deuren. Tegenover de
keuken is een berging met de aansluiting voor de wasmachine en extra
opbergruimte. De woonkamer is erg licht door de grote ramen die helemaal



open kunnen.
Vanuit zowel de woonkamer als de hal kan je de slaapkamer bereiken. Deze is
met een oppervlakte van 4.37m X 3.05m erg ruim. Het balkon is gelegen op het
zuidoosten en hier is het heerlijk zitten.
De badkamer is netjes met een wastafel en een ligbad.
In de garage is een eigen parkeerplek voor je auto. Een tweede auto kan gratis
op straat gezet worden.

Belangrijkste afmetingen (in meters):
- Woonkamer: 9.78 X 3.60
- Slaapkamer: 4.37 X 3.05
- Badkamer: 1.88 X 2.00
- Balkon: 3.05 X 2.58

Belangrijkste kenmerken:
- Gelegen op loopafstand van het Maximapark en winkelcentrum Terwijde.
- Eigen parkeerplaats in de garage.
- Energielabel A.
- Onderdeel van een actieve VVE.
- Openbaar vervoer (Station Terwijde) op loopafstand.
- Erfpacht is eeuwigdurend afgekocht, dus geen canon.
- 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.


















