
INFO@RVLMAKELAARS.NL // RVLMAKELAARS.NL // 030 - 210 04 01

 

SCHALKWIJKSTRAAT 30

UTRECHT



ADRES
SCHALKWIJKSTRAAT 30 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€650.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 107M2

INHOUD
CIRCA 477M3

BOUWJAAR
1860

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Wonen in een vrijstaand Brandspuithuisje met uitzicht op de singel en de
Leeuwenbergkerk zal voor velen klinken als een droom. Toch is dit nu mogelijk,
in 2010 is dit gemeentelijke monument verbouwd tot fraai woonhuis, dit is met
veel zorg en smaak gedaan en ook met behoud van het originele karakter van
het pand. De huidige eigenaar gaat na de afgelopen 11 jaar hier met zeer veel
plezier gewoond te hebben naar een andere leuke plek en daarom komt deze
woning nu te koop.

De ligging in het hart van het Museumkwartier is uniek. In het weekend vers
brood halen om de hoek bij bakker Moolenbeek, een hapje eten in de straat bij
Héron Petit of een vrijdagmiddag borrel doen bij Wim van Rubens Proeflokaal?
Het zal ongetwijfeld bij je wekelijkse rituelen gaan horen en je zal altijd bekende
tegenkomen. Als je de straat de andere kant uitloopt kun je genieten van het
vele groen van Park Lepelenburg, Zocherpark of lekker wandelen langs de
singel. Op de fiets ben je zo op het Centraal Station, de Uithof of bij de vele
leuke winkels en restaurantjes die Utrecht rijk is. Parkeren gaat via een
vergunning en er zijn ook diverse (particuliere) aanbieders van parkeergarages
in de directe nabijheid.

De indeling is als volgt:
Begane grond: middels de oude openslaande deuren kom je binnen, hier is een
fraaie berging gemaakt die eveneens als eigen buitenruimte kan dienen, toilet
met fonteintje, ruime woonkamer met fraaie houten vloer, moderne open
keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, trapopgang naar
1e Verdieping: overloop, drie ruime slaapkamers met opengewerkt plafond
waardoor je naar de fraaie kapconstructie kijkt, moderne badkamer voorzien
van ligbad, douche, wastafel en wasmachine-aansluiting
2e Verdieping: ruime bergzolder

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer: 768 x 606
keuken: 230 x 245
slaapkamer: 365 x 345
slaapkamer: 264 x 271



slaapkamer: 572 x 321
badkamer: 338 x 243

Bijzonderheden:
- Gemeentelijk monument, dus geen energielabel aanwezig
- Strak afgewerkt
- Fantastische locatie
- Oplevering kan eventueel spoedig

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.
























