Jan Pieterszoon Coenstraat 98bis, Utrecht

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.700 bepaalde tijd

Uitvoering

Gemeubileerd

Aangeboden sinds

30-01-2020

Duur overeenkomst

bepaalde tijd

Waarborgsom

1 maand / € 1.700

Totale servicekosten

€ 130 per maand

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

3

Tuin
Oppervlakte

17m2

Breedte

3,33m

Diepte

5,14m

Ligging
Ligging

stad

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Bovenwoning

Woontype 3
Bouwjaar

1910

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

80m2

Inhoud

259m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

combiketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/5

Impressies 2/5

Impressies 3/5

Impressies 4/5

Impressies 5/5

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
--- English translation to follow the Dutch text --Deze volledig gerenoveerde bovenwoning uit 1910 heeft een woonoppervlak van circa 80m2 en is gelegen in de charmante wijk
Lombok. De woning beschikt over een riante woonkamer, twee fijne slaapkamers en een zonnig dakterras op de eerste verdieping.
Originele details zoals paneeldeuren, glas-in-lood en hoge plafonds zijn behouden. Beschikbaar in overleg.
Lombok ligt op loopafstand van het nieuwe Centraal Station en Hoog Catharijne en is het multiculturele hart van Utrecht. Op
steenworp afstand vind je de Kanaalstraat met haar vele winkels, waar je zeven dagen per week terecht kan voor je dagelijkse
boodschappen. In de directe omgeving zijn veel restaurants, koffietentjes en cafés. Meteen om de hoek ligt de Keulsekade waar het
heerlijk wandelen is bij de sluizen. Door de gunstige ligging zijn ook de diverse uitvalswegen nabij gelegen. Het centrum van Utrecht is
in 10 minuten te bereiken met fiets of bus; het Centraal Station zelfs in slechts vijf minuten.
Indeling:
Begane grond: entree met trap naar eerste etage.
Eerste etage: hal met toegang tot toilet, trap naar tweede etage en toegang tot de woonverdieping. Boven het toilet bevindt zich een
handige opbergruimte.
Ruime, zeer lichte woonkamer, met een aparte studie/kantoorruimte.
De woonkamer is modern ingericht met een comfortabele bank, en voorzien van een riante televisie, boekenkasten, een piano en een
fijne eettafel.
Volledige aangeklede keuken met vaatwasser, combi-oven, koelkast en vriezer. Toegang tot het riante dakterras met modern
meubilair waar het in de zomer heerlijk vertoeven is. Op het dakterras staat een kleine berging.
Tweede etage: lichte hal (met lichtkoepel) met toegang tot twee slaapkamers, een berging, CV-hok met wasmachine en droger en
ruime badkamer.
Aan de straatzijde een riante slaapkamer met een 180 cm breed tweepersoonsbed, grote kledingkast en verduisterende gordijnen. De
tweede slaapkamer is aan de achterzijde van de woning gelegen en heeft een eenpersoonsbed. Ook op de verdieping aanwezig een
flinke bergruimte voorzien van stellingkasten.
De badkamer heeft een ruime douche, toilet, bad en meubel met twee wastafels.
Bijzonderheden:
- Gemeubileerd
- Beschikbaar in overleg
- Huurperiode minimaal 6 maanden, maximaal 2 jaar (met mogelijkheid tot verlenging)
- Geen huisdieren
- Geen rokers
- Waarborgsom € 1.700,Huurprijs (excl. G/W/L) €1.700,- per maand, exclusief verplichte wekelijkse schoonmaak (€ 130,- per maand).

English
This two-floor apartment from 1910 is situated in the charming Lombok neighbourhood. The apartment has been completely
refurbished and comprises of a large living room, two bedrooms and a large outdoor terrace on the first floor. Original details like
sliding doors and high ceilings have been preserved. The apartment is available by mutual agreement on short notice.
The Lombok neighbourhood is just a short walk from Utrecht Central Station and its Hoog Catharijne shopping mall. At just a stone’s
throw you will find the Kanaalstraat with its many shops; where you can do your daily groceries seven days a week. In the direct
vicinity is a multitude of restaurants, coffee bars and cafes. The Keulsekade with impressive sluices are just around the corner, this is
a great area to go for a Sunday stroll. The apartment is ideally located for quick access to the major roads. Utrecht city centre is only
10 minutes by bus or bike, the Central station can be reached in five minutes.
Layout of the apartment:
Ground floor: entrance and stairs to the first floor.
First floor: Hallway with access to toilet, stairs to the second floor and access to the living floor. Just above the toilet there is a very
convenient storage space.
Sizeable very light living room with a separate study/office space.
The living room has modern furniture; a comfortable sofa, large cupboards, television, piano and a nice dining table. The kitchen is
fully equipped with dishwasher, oven/microwave, refrigerator and freezer. Access to the sizeable roof terrace with modern furniture; a
great place to hang out in summer time. Also on the roof terrace; a small outdoor storage space.
Second floor: light hallway with access to two bedrooms, a storage room, bathroom and a separate space with washing machine,
dryer and the central heating system.
Situated on the side of the J.P. Coenstraat is a very large bedroom with 180cm bed (kingsize), large clothing cupboard and curtains
with complete black-out option. The second bedroom is situated at the rear of the house and has a single bed. Situated on the same
floor is a very sizeable storage room, complete with shelving. The bathroom has a large walk-in shower, toilet, bath and two individual
sinks.
Details of the offer:
- Fully furnished
- Available at short notice
- Minimum period of six months, with a maximum of two years (after which time an extension can be considered)
- No pets
- No smokers
- Deposit of € 1.700,Rent (excluding utilities) € 1.700,- per month, excluding compulsory weekly cleaning (€ 130 per month

