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ROYAARDS VAN DEN HAMKADE
11

UTRECHT



ADRES
ROYAARDS VAN DEN HAMKADE 11 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€375.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 105M2

INHOUD
CIRCA 351M3

BOUWJAAR
1955

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Op 6 fietsminuten afstand van het Centrum ligt deze werkelijk fantastisch
verbouwde maisonnette woning met geweldige achtertuin. Het afgelopen jaar is
de woning compleet verbouwd waarbij werkelijk alles is aangepakt, fraai nieuw
sanitair, nieuwe elektra, luxe keuken, nieuwe afwerkvloeren, stuukwerk etc.....
Het huis is om door een ringetje te halen! Tevens is er nog een bijzonder grote
achtertuin aanwezig, bijna 16 meter diep en 8 meter breed, bijna ongekend
voor een woning midden in de stad, als dit niet voldoende is dan heb je ook nog
de beschikking over een voortuin en een eigen balkon, mogelijkheden genoeg
dus om in de zon te vertoeven.

Er zijn maar liefst drie slaapkamers aanwezig en twee badkamers, ook is er een
eigen fietsenberging aanwezig, we laten je deze fraaie woning graag zien!

De indeling is als volgt:
1e Verdieping:
Entree, ruime hal met meterkast en C.V.-ruimte, toilet met fonteintje, lichte
woonkamer met toegang tot de woonkeuken, hier is een fraai kook-/spoeleiland
gerealiseerd en de keuken is voorzien van vrijwel alle denkbare
inbouwapparatuur, vanuit de keuken is er toegang tot het balkon, slaapkamer
aan de achterzijde met vaste kastenwand, moderne luxe badkamer voorzien
van ruime inloopdouche, ligbad en dubbele wastafel, vanuit hier is er toegang
tot een 2e balkon, trapopgang naar
Begane grond:
Hal, twee ruime kamers en een living met kitchenette, een moderne
inloopdouche, 2e toilet met fonteintje, vanuit deze etage is er toegang tot de
fenomenale achtertuin van ca. 16 meter diep en 8 meter breed.

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer: 513 x 354
woonkeuken: 430 x 303
balkon: 430 x 113
slaapkamer: 383 x 355
badkamer: 348 x 283
balkon: 331 x 95



slaapkamer: 296 x 354
slaapkamer: 473 x 336
berging: 321 x 223
achtertuin: 1594 x 830
voortuin: 564 x 335

Bijzonderheden:
- Compleet gerenoveerd
- Alle kozijnen zijn vervangen
- Nieuwe C.V.-ketel
- 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.




















