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RIDDERHOFSTAD 69

UTRECHT



ADRES
RIDDERHOFSTAD 69 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€375.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 64M2

INHOUD
CIRCA 240M3

BOUWJAAR
1990

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
In een rustige steeg middenin het Museumkwartier, om de hoek bij park
Lepelenburg gelegen, een licht en comfortabel 2-kamerappartement (ca. 75 m2
incl. serre) met fraai en groot zonnig dakterras (ca. 30 m2) op het zuiden. Het
appartement maakt deel uit van een kleinschalig complex.
Uniek aan het appartement op deze locatie is dat je écht midden in de
bruisende binnenstad woont en toch ook bijzonder veel rust en privacy ervaart.

Locatie:
In 5 minuten wandelen ben je in de bruisende en historische binnenstad met
winkels en natuurlijk bij de Dom. De gezellige binnenstad behoeft geen uitleg,
de sfeer, de mogelijkheden voor uitgaan, shoppen, musea, e.d. spreken voor
zich. Dagelijks boodschappen kunt u eenvoudig doen in de Nachtegaalstraat, de
Burg. Reigerstraat of het oude Centrum. Goed bereikbaar, goede openbaar
vervoersmogelijkheden, op loopafstand van het Centrum, kortom voldoende
redenen om dit appartement te komen bekijken!

Indeling:
Begane grond: gemeenschappelijke entree (gedeeld met één ander
appartement) en berging voor meerdere fietsen;
1e verdieping: eigen berging.
2e verdieping: woonverdieping, entree door middel van hal met 3
inbouwkasten; toilet met fonteintje; inbouwkast met opstelling c.v.-ketel; lichte
en royale woonkamer met moderne open keuken, dubbele openslaande deuren
naar serre en riant en zonnig dakterras; nette badkamer met douche, wastafel
en wasmachineaansluiting. Ruime slaapkamer met inbouwkast, openslaande
deuren naar de keuken en schuifpui naar (klein) balkon aan de voorzijde.

Kenmerken/details:
Bijdrage VvE ca. € 104,-per maand.
De woning is voorzien van dubbel glas, muur-, vloer- en dakisolatie.
Energielabel B.
Verwarming en warm water door middel van een c.v.-combiketel; Awb
ThermoElegance 3 uit 2012 (huurketel).



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.
















