Vondellaan 1 bis, Utrecht

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.565 onbepaalde tijd

Uitvoering

Gestoffeerd

Aangeboden sinds

12-04-2021

Duur overeenkomst

onbepaalde tijd

Waarborgsom

2 maanden / € 2.000

Totale servicekosten

€ 40 per maand

Indeling
Aantal kamers

4 kamers (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Ligging
Ligging

stad, vrij uitzicht

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Bovenwoning

Woontype 3
Bouwjaar

1935

Raamwerk

hardhout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

90m2

Inhoud

280m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, gas, elektriciteit

Type warm water

combiketel, CV-ketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

geen isolatie

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Plattegrond

Omschrijving
Altijd al in een sfeervol jaren-dertig appartement willen wonen. En dat gelegen op een steenworp afstand van hartje Utrecht? Sla dan
nu uw kans! Deze sfeervolle jaren ‘ 30 woning bestaat uit een woonkamer (kamer en-suite, beiden een sfeervolle schouw) met open
keuken voorzien van apparatuur, drie slaapkamers en een badkamer. Met een ruim balkon op het westen kunt u volop genieten van de
lente en zomer zonnestralen. Ook aan de voorkant van het appartement, beschikt deze woning over 2 balkons. Het appartement ligt in
de gezellige Dichterswijk, in een groene laan met voldoende parkeergelegenheid. Op loopafstand van de oude binnenstad, diverse
gezellige restaurants aan de Wester-, Oosterkade en Ledig Erf, en verschillende winkels. Het Centraal Station is dichtbij en het nieuwe
station Vaartsche Rijn is gesitueerd op een steenworp afstand. Kortom: kom kijken in deze royale woning die u nog helemaal naar
eigen smaak kan inrichten!
Interesse? Neem contact met ons op! Deze woning is beschikbaar vanaf 1 oktober 2022. Huur € 1525,- per maand Servicekosten €
40,INDELING: hal met garderobemogelijkheid en meterkast. De vloeren zijn in het gehele appartement voorzien van een sfeervolle
lichteiken parketvloer. Heerlijke ruime woonkamer met een sierlijke erker aan de voorzijde en openslaande deuren aan de achterzijde.
De woning wordt verwarmd door middel van een CV installatie. De open keuken heeft een extra loopdeur naar het achterbalkon. De
keuken is voorzien van inbouwapparatuur. Drie fijne slaapkamers, waarvan de grootste gelegen is aan de achterzijde van de woning.
Deze is voorzien van een wastafel. Met eveneens een deur naar het achterbalkon. De badkamer is voorzien van een inloopdouche, een
wastafel en een toilet. Het tegelwerk is uitgevoerd in een neutrale, maar frisse kleur: wit. Via de afgesloten steeg heeft u toegang tot
het berghok. Handig om zo de fietsen in deze berging te plaatsen.
BIJZONDERHEDEN:
- 4-kamerappartement op de 1e verdieping met 2 balkons op geweldige locatie vlakbij Centrum en op steenworp afstand van station
Vaartsche Rijn
- Sfeervolle woonkamer en-suite met erker en twee schouwen
- Open keuken
- Berging op de begane grond
- bouwjaar 1935;
- woonoppervlakte ca. 80 m²,
- warm water en verwarming door middel van een CV installatie;
- een heerlijke ruim balkon gelegen op het westen, en 2 balkons aan de voorzijde van de woning.
- GEEN STUDENEN of WONNGDELERS
- Huurperiode voor onbepaalde tijd met een minimale huurperiode van 18 maanden

