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PROF. HUGO DE VRIESLAAN 64

UTRECHT



ADRES
PROF. HUGO DE VRIESLAAN 64 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€550.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 134M2

INHOUD
CIRCA 470M3

BOUWJAAR
1931

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
In een ruim opgezette en groene straat in het populaire Tuindorp is deze ruime
tussenwoning met voor- en achtertuin te koop gekomen. De woning beschikt
over een ruim 17 meter diepe tuin achtertuin met schuur en achterom, doordat
de voortuin eveneens ruim 5 meter diep is heb je veel privacy.
De woning is wel gedateerd dus er dient intern wel gemoderniseerd te worden.

De wijk Tuindorp is ruim opgezet met groen, scholen en veel gezinnen met
opgroeiende kinderen. Fietsend ben je in 10 minuten in de binnenstad, het NS-
station Overvecht ligt zelfs op loopafstand en met de auto ben je zo de stad uit!

De indeling is als volgt:
Begane grond:
Entree/hal, toilet met fonteintje, woonkamer-en-suite met houten vloer en
schuifpui naar de 17 meter diepe tuin, eenvoudige keuken voorzien van diverse
inbouwapparatuur en eveneens toegang tot de tuin, de diepe tuin beschikt over
een vrijstaande houten schuur en achterom, trapopgang naar
1e Verdieping:
Overloop, drie slaapkamer, allen voorzien van wastafel, de slaapkamer aan de
achterzijde heeft openslaande deuren naar het balkon, toilet met fonteintje en
badkamer met douche en wasmachine-aansluiting, trapopgang naar
2e Verdieping:
Ruime overloop en twee prima slaapkamers

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer: 943 x 338
keuken: 308 x 175
tuin: 1735 x 551
schuur: 387 x 218
slaapkamer: 455 x 336
slaapkamer: 448 x 336
slaapkamer: 318 x 179
badkamer: 296 x 179
slaapkamer: 250 x 300
slaapkamer: 250 x 300



Bijzonderheden:
- Oplevering kan eventueel spoedig
- Ruim perceel
- Dient gemoderniseerd te worden

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.




















