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SURINAMESTRAAT 90

UTRECHT



ADRES
SURINAMESTRAAT 90 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€165.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 50M2

INHOUD
CIRCA 164M3

BOUWJAAR
0

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Een hoek appartement met 2 slaapkamers in het geliefde Lombok. Door de
grote raampartijen op de hoek is er een lichte woonkamer met een leuk zicht op
een pleintje. Ideaal voor starters of 2 studerende kinderen.

Ligging.
De Surinamestraat ligt in de wijk Lombok. Om de hoek ligt het winkelcentrum
Groeneweg voor de dagelijkse boodschappen, maar ook een Bagels & Beans
voor een broodje. Op 5 minuten lopen ligt het Majellapark waar je heerlijk in het
groen kan liggen.
Via de Kanaalstraat bent u binnen 10 fiets minuten op Utrecht Centraal Station.
Met de auto bent u binnen 10 minuten op de A2 of A12 om de stad uit te gaan.

Woning.
Het appartement ligt op de eerste verdieping van het kleinschalige complex. Er
zijn 3 appartementen die deel uitmaken van de VVE. Alles is voorzien van
dubbel glas, op 2 kleine ruitjes na. Verwarming en warm water middels een CV
ketel uit 2015. De woonkamer is erg sfeervol, mede door de lichtinval en
uitzicht.

Indeling.
Entree op de eerste verdieping. Lange gang met toegang tot alle ruimtes. Een
nette keuken waarin de kastjes een aantal jaren geleden vernieuwd zijn. De
losse items als gaskookplaat, vaatwasser en koelkast zullen mee verhuisd
worden door de huidige bewoners.
Slaapkamer met toegang tot het balkon. Het balkon ligt op het zuidwesten. Als
we de gang verder doorlopen komen we in de sfeervolle woonkamer. Voorzien
van een laminaatvloer. Aan de woonkamer grenst de tweede slaapkamer. Van
deze kamer is eventueel ook eenvoudig een aparte eetkamer te maken.
De badkamer is netjes en een separaat toilet.

Belangrijkste afmetingen.
- woonkamer: 3,22 x 4,11
- slaapkamer 1: 2,62 x 3,86
- (slaap)kamer 2: 2,81 x 2,61



- keuken: 1,70 x 2,52
- balkon: 1,19 x 3,86

Overige kenmerken.
- actieve VVE, maandelijkse bijdragen €60,- per maand
- appartement mag verhuurd worden
- betaald parkeren of met vergunning
- losse apparatuur uit de keuken gaat met de huidige bewoners mee
- CV ketel uit 2015
- volledig dubbel glas (muv 2 kleine ruitjes)
- oplevering in overleg, beschikbaar vanaf medio november

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.


















