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STAALSTRAAT 42

UTRECHT



ADRES
STAALSTRAAT 42 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€325.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 67M2

INHOUD
CIRCA 291M3

BOUWJAAR
1910

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
NIEUW in de verkoop. Leuk wonen aan de rand van de binnenstad? Dat kan in
deze authentieke en goed onderhouden benedenwoning met een unieke, en
onder architectuur aangelegde achtertuin, van ca. 60 m2 in de gewilde
woonwijk Wittevrouwen. De Staalstraat behoort tot één van de mooiste en
rustigste straten binnen Wittevrouwen.

De woning is zeer gunstig gelegen nabij de Biltstraat voor de boodschappen en
de vele gezellige restaurants.
Het Griftpark en het centrum liggen om de hoek. De uitvalswegen en het NS
station zijn snel (5 min) bereikbaar.
Laat u verrassen door deze fantastische benedenwoning en bel voor een
bezichtiging. Echt uniek!

Indeling: begane grond:
entree, hal met prachtige granito vloer, modern toilet, toegang tot de kelder
(ca. 7 m2 en hoogte ca. 1,76 m).
Lichte woonkamer voorzien van houten vloeren, kamer en suite kasten én hoge
ornamenten plafonds van ca. 3 meter.
Vanuit de slaapkamer heeft u toegang tot de moderne badkamer. De badkamer
is voorzien van inloopdouche en wastafelmeubel. Aan de achterzijde is de
keuken gesitueerd. De L-vormige keuken is voorzien van diverse
inbouwapparatuur. Vanuit de keuken is middels openslaande deuren de onder
architectuur aangelegde en bijzonder ruime tuin op het westen te bereiken. De
afmetingen zijn erg bijzonder: ca. 11,45 meter diep en ca. 6 meter breed!

Kenmerken/details:
- Zonnige achtertuin (aangelegd in 2016) op het westen van ca. 60 m2
- Buitenschilderwerk is voor het laatst gedaan in 2018
- CV-installatie van het merk Bosch, bouwjaar 2012
- Badkamer en toilet is vernieuwd in 2014
- Oplevering kan vanaf 1 jan 2019

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.


















