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KAREL DOORMANLAAN 103 in UTRECHT
De woning
In de Zeeheldenbuurt, aan de rand van Wittevrouwen, vindt u dit 3-kamer appartement gelegen
op de vijfde verdieping van het complex. Er is veel zon- en lichtinval door de grote raampartijen.
Het appartement is op sfeervolle wijze afgewerkt heeft een woonoppervlak van 73 m² verdeeld
over één woonlaag. Er zijn twee slaapkamers, een ruime woonkamer met open keuken welke
voorzien is van een keukeneiland, toilet, badkamer en een balkon.
De woning is grotendeels gemeubileerd en voorzien van keukengerei, linnengoed en
schoonmaak spullen, zodat je als huurder alleen nog maar je koffers hoeft uit te pakken en er
lekker in kan gaan wonen!
Het complex beschikt ook over een beschutte, zeer ruime en fraaie gemeenschappelijke tuin met
picknicktafel en een leuk bankje. De tuin wordt goed onderhouden door de tuincommissie.

Aanvullende informatie
- betreft tijdelijk verhuur voor maximaal 2 jaar
- niet beschikbaar voor meerdere huishoudens (kamergewijze bewoning)
- exclusief elektra en stookkosten
- exclusief tv- en internetabonnement
- huisdieren niet toegestaan
- roken binnen niet toegestaan
- servicekosten €45,- per maand incl. waterverbruik
- voorschot stookkosten €97,- per maand
- gedeeltelijk dubbelglas
- energielabel D
- was/droger combinatie aanwezig
- voor parkeren is een bewoners parkeervergunning nodig
- 1 maand borg
- woonoppervlakte 73 m²
- inhoud 241 m³
- per direct beschikbaar.

De locatie
Dit leuke appartement ligt in de Zeeheldenbuurt, aan de rand van de wijk Wittevrouwen, grenzend
aan de Voorveldse Polder. Hier zijn diverse sportvoorzieningen te vinden, op loopafstand van het
mooie Wilhelminapark en diverse winkels, eetcafés en restaurants aan de Biltstraat en de
Burgemeester Reigerstraat. Op 10 minuten fietsen bent u in de oude binnenstad van Utrecht. Er is
een goede aansluiting op de uitvalswegen en het openbaar vervoer. De buurt heeft ruime
parkeergelegenheden voor bewoners. Kortom, de ideale ligging voor wie houdt van rust en groen,
en toch dicht bij de levendigheid van het centrum van Utrecht wil wonen.

INDELING BEGANE GROND

Entree met toegang tot alle
vertrekken en meterkast en
kastruimte.
Slaapkamer
Slaapkamer
Toilet staand model.
Badkamer met douche en
wastafel.
Wasruimte met cv- en
witgoedopstelling.
Woonkamer met open keuken
en deur naar het balkon.
Open keuken met 4-pits
inductiekookplaat met
afzuiginstallatie, afzuigkap,
koelkast, combi oven
magnetron, vaatwasser en deur
naar het balkon.
Balkon gelegen op het oosten

Berging in de
onderbouw
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