
UTRECHT
Hijmans vd Berghlaan 10

Vraagprijs

€ 300.000,- k.k.

033 - 467 1205 | info@himakelaars.nl

www.himakelaars.nl



Kenmerken


& specificaties



Bouwjaar:


1966




Soort:

portiekflat




kamers:


3




Inhoud:

215 m³




Woonoppervlakte:


71 m²




Gebouw gebonden buiten ruimte:

7 m²




Externe bergruimte:


5 m²




Verwarming:

c.v.-ketel



Omschrijving


van de woning

Op een mooie locatie in Tuindorp-Oost is dit fijne 3-kamer appartement beschikbaar.
Het beschikt over 2 slaapkamers en maar liefst 2 balkons, waarvan 1 op het zonnige
zuiden met uitzicht op veel groen. Bijkomend voordeel is dat het appartement
onlangs verduurzaamd is en dus beschikt over dubbele beglazing en kunststof
kozijnen. Het toilet en de badkamer zijn 2 jaar geleden ook geheel vernieuwd. 




Tuindorp-Oost is een rustige en groene buurt, dichtbij het centrum van de stad.

Het appartement bevindt zich op loop-/fietsafstand van winkelcentrum De Gaard. Dit
winkelcentrum is onlangs helemaal gerenoveerd en uitgebreid met een breed
winkelaanbod zoals een Hema, diverse delicatessenzaken en het gezellige restaurant
Buurten. Daarnaast kent de wijk ook een gezondheidscentrum, diverse basisscholen
en kinderdagopvang. Parkeren is gratis tussen 11.00 en 6.00 uur én op zondag.
Uiteraard is er ook een parkeervergunning per huishouden verkrijgbaar via de
gemeente.



Op loop-/ fietsafstand ligt het mooie stadspark ‘Griftpark’ waar geregeld diverse food-
en muziekfestivals georganiseerd worden. In de zomer kun je hier heerlijk vertoeven
of een bezoek brengen aan de kinderboerderij en speeltuin. Daarnaast vind je in de
omliggende wijken diverse restaurants en als je richting het noorden fietst kom je in
de prachtige omgeving van Fort Blauwkapel en het Noorderpark.  



Indeling


van de woning



Begane grond

Centrale entree met brievenbussen, bellenplateau en trappenhuis naar het
appartement. Ook zijn hier de bergingen. De berging van het appartement is 5 m². De
berging is ook bereikbaar via  de achter ingang.




Tweede verdieping

Via de hal met meterkast kom je rechtdoor de ruime en lichte woonkamer binnen,
hier is het balkon aan de voorzijde van het appartement te bereiken. Vanuit de
woonkamer kom je via een deur in de grote slaapkamer terecht. Vanuit deze
slaapkamer heb je toegang tot de badkamer voorzien van inloopdouche en wastafel.
De tweede slaapkamer en separaat toilet is direct via de hal te bereiken en de tweede
slaapkamer heeft ook een deur naar het balkon aan de voorzijde. De keuken is netjes
met apparatuur en is aan de achterzijde van de woning ook te bereiken via de hal. Op
het tweede balkon aan de achterzijde van de woning kom je via een deur in de
keuken, dit balkon is voorzien van een buitenkast. Ook kun je de badkamer in via de
keuken. 















Bijzonderheden


van de woning

De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich op steenworp afstand en de bus brengt je
binnen 10 minuten in het gezellige centrum van Utrecht-stad of binnen 20 minuten
op het Centraal Station. 

Ook het universiteitscentrum ‘De Uithof’ is goed per fiets of bus te bereiken. Je bent
met de auto snel op de A27/A28 of op de ring richting Amsterdam/Breda/Arnhem.  




.

Bijzonderheden:

- Woonoppervlakte 71 m²;

- Bouwjaar 1966;

- 2 ruime slaapkamers; 

- 2 balkons, waarvan 1 op het zuiden;

- Verwarming en warm water middels CV-ketel;

- Het appartement is geheel voorzien van dubbelglas en kunststof kozijnen;

- Actieve VvE, servicekosten bedragen € 198,- per maand (inclusief opstalverzekering
en water);

- Energielabel C;

- Oplevering in overleg.



Plattegrond



Locatie


op de kaart



Kadastrale kaart



Hi! Wij zijn Hi! Makelaars, dé makelaar 
in Amersfoort en omgeving, 
gespecialiseerd in appartementen.





Waarom deze specialisatie? 

Omdat appartementen echt een 
andere tak van sport zijn. Zo krijg je 
bijvoorbeeld bij aankoop te maken met 
een VvE. Ook worden appartementen 
nog steeds razendsnel verkocht.

Zonder gespecialiseerde makelaar grijp 
je er tegenwoordig vaak naast. Maar 
niet alleen dat. Ook praktisch gezien 
spelen er zaken mee. Wel eens bedacht 
dat je andere verkoopborden nodig 
hebt dan bij reguliere woningen? Het 
bord moet immers ook leesbaar zijn als 
je omhoog kijkt en op vijf hoog een 
appartement te koop ziet staan.

Dé specialist in 

aan- en verkoop 


van appartementen


