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OMSCHRIJVING
Sfeervol en goed onderhouden woning in een van de leukste straten van
Oudwijk. Woning heeft authentieke details als oorspronkelijke groene
gevelkleur, kamer en suite, glas in lood, sfeervolle tegels in de hal, maar ook
een vernieuwde badkamer en fijne tuin op het zuidoosten en dakterras. Kortom,
een heerlijke gezinswoning van bijna 100 m2 boordevol sfeer.
Locatie.
De van Alphenstraat ligt in het geliefde Oudwijk (Utrecht-Oost). De wijk
kenmerkt zich door de sfeervolle jaren 30 bebouwing en gezellige straten. Op
loopafstand zijn leuke winkelstraten als de Nachtegaalstraat en burgemeester
Reigerstraat. Ook de Maliesingel is op loopafstand.
Om de hoek van de van Alphenstraat ligt een van de mooiste parken van
Utrecht, het Wilhelminapark. In de wijk zijn tevens verschillende basisscholen
en kinderdagverblijven.
Uitvalswegen als A27, A28, A12 en A2 zijn op korte afstand gelegen en
zodoende is het een ideale locatie om te genieten van de stad, maar ook als het
moet snel de stad uit te kunnen.
Woning.
De huidige bewoners hebben met veel liefde het huis onderhouden. Bewust
hebben zij ook de originele groene kleur van de kozijnen in tact gelaten. De
woning heeft 3 goede slaapkamers en recent is de badkamer gemoderniseerd
en is er een origineel vrijstaand bad in de slaapkamer geplaatst. Zodoende is er
een douche en een bad aanwezig.
De handige kelderkast zorgt voor extra opbergruimte.
Mede door het hoge plafond (3.21m) en sfeervolle details is het een heerlijk
huis.
Indeling.
Entre, hal met meterkast. Deur naar de woonkamer die door de kamer en suite
gescheiden kan worden in een woon/eetkamer. Door de hoge ramen is er veel
lichtinval. Houten vloeren en glas en lood maken het geheel af. In de
woonkamer is nog een handige inbouwkast onder de trap naar boven. In de
doorloop naar de keuken is een kast met aansluiting voor wasmachine/droger

en hier hangt de C.V.-ketel (2009). Naast deze ruimte bevindt zich een toilet
met fonteintje.
Aan de achterzijde is de sfeervolle keuken die voorzien is van een originele
wasbak, gasfornuis, afzuigkap, inbouwkoelkast en vaatwasser. Hier is ook de
toegang tot de tuin gelegen op het zuidoosten. In de tuin is nog een aparte
berging kast en trap naar het dakterras.
Op de eerste verdieping zijn 2 ruime slaapkamers. De grote slaapkamer is aan
de voorzijde en heeft een origineel D.R.U vrijstaand bad. De andere slaapkamer
is ideaal als werkkamer of kinderkamer. Via de overloop is ook de vernieuwde
badkamer met toilet, wastafel en inloopdouche te bereiken. Ook is via de
overloop het dakterras te bereiken van ruim 10 m2.
Via een vaste trap is de zolder te bereiken. Door de dakkapel aan de voorzijde
is dit tevens een goede slaapkamer. Aan de achterzijde is ook een dakraam
voor optimaal licht en ventilatie mogelijkheden. Onder de schuine delen zijn
handige opbergplekken.
Belangrijkste afmetingen.
- Woonkamer: 3.38 X 8.18
- Keuken: 1.90 X 3.21
- Kelderkast: 1.80 X 0,98 (hoogte 1.60)
- Tuin: 4.87 X 6,75
- Slaapkamer 1: 4.48 X 3.36/1.96
- Slaapkamer 2: 2.21 X 4.62
- Badkamer: 1 X 2.97
- Dakterras: 2.20 X 5.34
- Slaapkamer 3/zolder: 4.48 X 4.40 (gebruiksoppervlakte)
Belangrijkste kenmerken.
- Fantastische locatie in Oudwijk
- Boordevol sfeer en authentieke details
- Goed onderhouden
- Gebruiksoppervlak wonen 97,5 m2 volgens NEN2580
- Veel handige inbouwkasten en plekken voor opbergruimte
- Gedeeltelijk dubbel glas
- Parkeren middels vergunning
- Vernieuwde badkamer en grote slaapkamer
- Oplevering in overleg, kan snel
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.

