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OMSCHRIJVING
Op een fraaie locatie in de Rivierenwijk, in een modern appartementencomplex,
is te koop gekomen dit ruime en luxe afgewerkte vierkamer appartement met
riant balkon.

Het appartement beschikt over een fraaie badkamer en moderne keuken
voorzien keramiek keukenblad en diverse inbouwapparatuur, voor de fietsen is
er een eigen berging in de onderbouw. Het appartementencomplex beschikt
eveneens over een lift. Ook is het appartement voorzien van zonnepanelen voor
het eigen gebruik! Het appartementencomplex heeft een actieve VVE die inzet
op duurzaamheid.

De ligging t.o.v. de winkels is perfect, je loop het complex uit en je hebt de
bakker, slager, Albert Heijn en nog vele andere winkels op loopafstand, pak je
de fiets dan ben je binnen 10 minuten in het bruisende Centrum van Utrecht,
het Centraal Station of station Vaartsche Rijn.

Kortom; een heerlijk ruim appartement (maar liefst drie slaapkamers) op een
uitstekende locatie!

De indeling is als volgt:

Begane grond:
Gemeenschappelijke entree met intercom systeem, trapopgang of lift naar
2e Verdieping:
Entree, ruime hal, toilet met fonteintje, ruime woonkamer met fraaie
eikenhouten vloer en moderne semi open keuken voorzien van keramiek
keukenblad, inbouwapparatuur en een kokendwaterkraan. Vanuit de
woonkamer, welke is voorzien van airco, is er toegang tot het ruime, zonnige
balkon. Tevens is de woning voorzien van een aparte berging voor de
wasmachine en C.V.-installatie, drie ruime slaapkamers en een moderne
badkamer met ruime inloopdouche en dubbele wastafel

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer: 781 x 545



balkon: 650 x 207
slaapkamer: 299 x 269
slaapkamer: 388 x 269
slaapkamer: 387 x 285
berging: 178 x 165

Bijzonderheden:

- oplevering in overleg
- modern complex, goed geïsoleerd
- erfpachtscanon eeuwigdurend afgekocht
- het appartement is voorzien van airconditioning
- 12 zonnepanelen
- actieve VVE

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.


























