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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

1960


portiekflat


2


232 m³


70 m²


0 m²


1 m²


3 m²


11 m²


c.v.-ketel


-


-



Omschrijving
Gelegen in Transwijk mogen wij dit mooie appartement aanbieden. De activiteiten in deze 
omgeving zijn eindeloos en vrijwel alles is op loop- of fietsafstand te vinden! Op minder dan 10 
minuten fietsen ben je in het centrum van Utrecht, Centraal Station en winkelcentrum 
Kanaleneiland. Nabij zijn er tram- en bushaltes en uitvalswegen. Bij het winkelcentrum in 
Kanaleneiland kan je genieten van de diversiteit in het aanbod van eten van verschillende culturen 
en van de twee uur die je gratis kan parkeren. Hou je van een gezonde leefstijl en ben je graag 
buiten of in de sportschool te vinden? Park Transwijk ligt om de hoek en er zijn volop 
sportmogelijkheden. Al met al een héérlijke leefomgeving! 




Op de tweede verdieping van het appartementencomplex ligt dit appartement dat licht en 
comfortabel is. 




Indeling: de hal geeft toegang naar de ruime lichte woonkamer, slaapkamer, separaat toilet en de 
compleet vernieuwde keuken. Vanuit de keuken heb je toegang tot de badkamer met 
inloopdouche, wastafel en wasmachineaansluiting en het balkon gelegen op het noordoosten. 




Een fijn appartement in een diverse wijk, met alle activiteiten binnen handbereik! 




Bijzonderheden:

- Bouwjaar circa 1960;

- Verwarming door middel van cv-ketel;

- Berging in de onderbouw met daglicht;

- Actieve VvE, de servicekosten bedragen € 136,23 per maand;

- Voldoende gratis parkeren voor de deur;

- In de koopovereenkomst zal een ouderdoms- en asbestclausule worden opgenomen; 

- Eigenaar heeft de woning niet zelf bewoond;

- Oplevering in overleg.






























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Goeman Borgesiuslaan 77


3515 ET Utrecht
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