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VRAAGRPRIJS
€200.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 45M2

INHOUD
CIRCA 168M3

BOUWJAAR
0

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Te koop gekomen in de wijk Hoograven is dit in 2018 volledig gerenoveerde
appartement met ruime achtertuin.

De wijk:
Zeer gunstig gelegen nabij diverse uitvalswegen (A12, A27, A2), winkels bij 't
Goylaan, op loopafstand van openbaar vervoer en diverse basisscholen zijn in
de buurt. Op 5 minuten fietsafstand ben je op het populaire Rotsoord met alle
restaurants en bars en met 10 minuten fietsen ben je bij het treinstation
Vaartsche Rijn. Fiets je een paar minuten verder, dan zit je in het centrum van
Utrecht. Parkeren doe je in deze wijk gratis voor de deur!

Het appartement:
Via je eigen voortuin loop je de voordeur door de gang in. Links heb je eerst een
handige trapkast waar zich tevens de vernieuwde elektrische installatie bevind.
Daarnaast zit de nette badkamer welke is voorzien van toilet en douche. Rechts
vanaf de voordeur kom je in de ruime slaapkamer. Deze slaapkamer is in 2018
van de achterzijde van de woning naar de voorzijde verplaatst waardoor de
woonkamer nu direct uitkomt op de achtertuin.
Vanuit gang loop je rechtdoor de luxe open keuken en woonkamer in. De
keuken is in 2018 volledig vernieuwd en voorzien van diverse
inbouwapparatuur. De woonkamer is heerlijk ruim en licht en heeft toegang tot
de ruime en fraai aangelegde achtertuin. De achtertuin is gelegen op het
Oosten en beschikt over een afgesloten achterom. Tevens tref je in de tuin de
berging aan welk is voorzien van elektriciteit waardoor je hier bijvoorbeeld een
extra koelkast/vriezer kwijt kan.

Bijzonderheden:
- Het appartement is in 2018 met veel aandacht volledig gerenoveerd;
- elektra is vernieuwd in 2018 zodat er elektrisch gekookt kan worden;
- warm water en verwarming middels cv-ketel uit 2011;
- actieve en gezonde VvE , maandelijkse bijdrage van € 91,81;
- gratis parkeren voor de deur;
- gunstig gelegen ten opzichten van diverse uitvalswegen en openbaar vervoer
voorzieningen;



- 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
















