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AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Te koop gekomen op de Voorstraat in de binnenstad van Utrecht is dit fijne
appartement met zonnig dakterras.

De locatie:
De bruisende Voorstraat ligt in de binnenstad van Utrecht. In de straat zelf heb
je de keuze uit diverse eettentjes, kroegen en zelfs meerdere supermarkten. De
straat is dit jaar nog helemaal gerenoveerd en gemaakt tot een fietsstraat.
Hierdoor is het voor fietsers en ook voor voetgangers een nog prettigere straat
geworden. Uiteraard loop je vanaf het appartement zo de rest van de
binnenstad binnen, de stadsschouwburg ligt om hoek, loop je binnen 10
minuten naar de Domtoren en fiets je binnen 5 minuten naar het centraal
station.

Het appartement:
Via de gezamenlijke entree kom je via de trap bij de eigen voordeur naar het
appartement. Vanuit de ruime gang heb je rechts toegang tot de ruime en
lichte woonkamer. Aan de woonkamer grenst de fijne open keuken welke is
voorzien van diverse inbouwapparatuur.
Vanuit de woonkamer heb je via de openslaande deuren toegang tot het
heerlijke en zeer ruime dakterras welke is gelegen op het Zuiden.
Aan de voorzijde van het appartement zit de ruime slaapkamer voorzien van
een inbouwkast waar zich ook de meterkast bevindt. Naast deze inbouwkast is
er ook nog een grote ingebouwde kledingkast. Terug in de hal heb je toegang
tot de badkamer welke is voorzien van douche, badkamermeubel en
wasmachineaansluiting.
Het volledige appartement is voorzien van een nette houten vloer en mooie
originele raampartijen.

Bijzonderheden:
- Mooi appartement, gelegen in de binnenstad en op loopafstand van het
centraal station;
- Groot dakterras gelegen op het Zuiden;
- Buiten schilderwerk aan de achterzijde is in juni 2021 nog volledig uitgevoerd;
- Warm water middels elektrische huurboiler, verwarming middels



stadsverwarming;
- Gezonde en actieve VvE, servicekosten bedragen circa € 150,- per maand;
- Het appartement zal gemeubileerd opgeleverd worden met de meubels die er
op het moment van bezichtigen in staan;
- Gunstig gelegen ten opzichte van openbaar vervoer voorzieningen en diverse
uitvalswegen;
- In de koopovereenkomst zullen de ouderdomsclausule en niet-
zelfbewonigsclausule opgenomen worden;
- 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.














