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WALTER KOLLOLAAN 181

UTRECHT



ADRES
WALTER KOLLOLAAN 181 TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€350.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 75M2

INHOUD
CIRCA 234M3

BOUWJAAR
2003

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Bijzonder goed gelegen HOEKappartement (75m2) in Terwijde Leidsche Rijn
met o.a 2 slaapkamers, ruime woonkamer met open keuken, eigen
parkeerplaats, energielabel A+, balkon op het zuiden en onderdeel van een
actieve VVE. Je zit op loopafstand van winkelcentrum Terwijde en het
treinstation Terwijde. Ook zit je binnen een paar minuten in het Maximapark
dus vandaar de bijzonder goede ligging.

Appartement.
Het complex is gebouwd in 2003 en voldoet aan alle moderne
isolatievoorzieningen. Zodoende is er recent een energielabel A+ afgegeven. Er
is actieve VVE welke zorg draagt voor het onderhoud van het complex en de
omliggende tuin. De maandelijkse bijdrage is €285,-.
Verwarming en warm water gaat middels stadsverwarming, dus geen
gasaansluiting. Het complex is voorzien een lift en een eigen parkeerterrein
waar elke bewoner z'n eigen plek heeft met nummer.

Ligging.
De Walter Kollolaan ligt in de wijk Terwijde aan een groenstrook met fietspad
welke uitkomt in het Maximapark. Winkelcentrum Terwijde ligt op een paar
minuten lopen en hier vind je o.a een AH, Action, Kruidvat en een bakker en
slager. Ook ligt hier het treinstation Terwijde met directe verbindingen naar
Utrecht CS of richting Woerden/Rotterdam/Den Haag.
Met de fiets bereik je de oude binnenstad in ongeveer 20 minuten.
Voor het buitengevoel kan je uiteraard je hart ophalen in het Máximapark, maar
ook de Haarrijnseplas ligt op korte afstand. Hier kan je in de zomer heerlijk op
het strand liggen en zwemmen.

Indeling.
Souterrain: Eigen berging.
Begane grond: Centrale entree met lift en trappenhuis.
Eerste verdieping: Entree, hal met toegang tot alle vertrekken. Aan het einde
van de hal ligt de woonkamer met open keuken. De woonkamer is heerlijk ruim
en biedt ook toegang tot het balkon. Het balkon biedt met 10m2 voldoende
ruimte om lekker in de zon te zitten. De ligging is op het zuiden. Het complex is



omringd door groenvoorzieningen dus dat geeft een prettig uitzicht vanaf je
balkon, maar ook vanuit de woonkamer.
De keuken is een hoekopstelling en heeft veel werk én kastruimte. Hij is
voorzien van diverse inbouwapparatuur (de vaatwasser functioneert niet).
Er zijn 2 slaapkamers en deze liggen naast elkaar. De grootste slaapkamer
heeft een oppervlakte van 4.04 X 2.78 en is dus ideaal als master bedroom. De
andere slaapkamer is met een oppervlakte van 3.22 X 2.78 ook goed te
gebruiken als werkkamer, logeerkamer of kinderkamer.
De badkamer is netjes betegeld en voorzien van een ligbad, inloopdouche en
een wastafel. Het toilet is apart van de badkamer.
Tevens heb je een aparte inbouwkast in de hal voor de wasmachine en die
geeft ook extra opbergmogelijkheden.

Belangrijkste kenmerken:
- Bijzonder goed gelegen in Terwijde op loopafstand van zowel het
winkelcentrum als het Maximapark.
- Eigen parkeerplaats voor de deur en berging in het souterrain.
- Ligging op de hoek met uitzicht op veel groen.
- Ruime woonkamer én 2 goede (slaap)kamers.
- Actieve VVE, maandelijkse bijdrage van €285,- per maand.
- Balkon op het zuiden van 10m2.
- Energielabel A+.
- Oplevering in overleg.

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.


























