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EIKSTRAAT 5 in UTRECHT
De woning
In één van de sfeervolste straten in Oudwijk komt deze fraaie tussenwoning beschikbaar! Het is
een woning waar je graag thuis komt; strak gestukte wanden, sfeervolle houtenvloer en glas-inlood ramen. De woonkamer heeft een fijne lichtinval en bestaat uit een woon- en eetgedeelte. Via
de woonkamer kom je in de keuken en de tuin. In een aparte hal heb je toegang tot het toilet en
de trap naar de eerste verdieping. De ruime tuin beschikt over een overkapping met heater en
houten berging voorzien van achterom. Verder is de tuin gelegen op het zuidwesten. Ideaal om
vanaf het begin van de middag tot in de avond van de zon te genieten.
De overloop op de eerste verdieping geeft toegang tot beide slaapkamers. Vervolgens is er de
mogelijkheid om via beide kamers bij de badkamer te komen. De badkamer is voorzien van een
douche, een toilet en een wastafel. Verder heeft de slaapkamer aan de voorzijde een dakkapel
en kan deze ingericht worden als tweede slaapkamer of als werkkamer.
De woning is goed afgewerkt en dat maakt het een ideale instapwoning waar je gelijk in kunt
wonen! Deze woning kan verhuurd worden met of zonder meubels.

Aanvullende informatie
- onbepaalde tijd met minimale periode van 1 jaar
- niet beschikbaar voor meerdere huishoudens (kamergewijze bewoning)
- binnen roken en huisdieren zijn niet toegestaan
- meubilering is €100,- per maand
- betaald parkeren
- een laadpaal is aanwezig kan in overleg blijven
- 1 maand borg
- inkomsteneis netto €3.650 per maand
- woonoppervlakte 67 m²
- inhoud 256 m³
- per direct beschikbaar.

De locatie
Oudwijk is één van de populairste buurten in de wijk Utrecht Oost. Een heerlijke plek om te wonen
in een van deze sfeervolle straten. Aan ene kant ligt het prachtige Wilhelminapark, aan het andere
kant ligt de gezellige Burgemeester Reigerstraat met vele (buurt)winkels en restaurantjes. Hier kan
je tapas gaan eten bij Cerveceria Boulevard of ga zitten op het terras bij Buurten Oost. Bovendien
is de oude binnenstad van Utrecht op de fiets in nog geen 5 minuten te bereiken. En fiets je een
klein stukje door, dan ben je op het centraal station. De buurt is goed bereikbaar met openbaar
vervoer en met de auto rijd je in 5 minuten naar diverse uitvalswegen (A27, A28, A12).

INDELING BEGANE GROND

Hal met garderobe, cv-opstelling en
toegang tot de woonkamer.
Woonkamer met toegang tot de tuin
doormiddel van dubbele deuren en met
toegang tot de half open keuken.
Keuken met los 4-pits gasfornuis,
vaatwasser, afzuigkap, losse koel/vries
combinatie, combi oven/magnetron en
witgoedopstelling.
Aparte hal met trap opgang tot de
eerste verdieping en toilet.
Toilet staand model met fontein.
Tuin gelegen op het zuidwesten met
overkapping en houten schuur.
Schuur voorzien van elektra en
achterom.

INDELING EERSTE VERDIEPING

Overloop met toegang tot alle
vertrekken.
Slaapkamer voorzijde met toegang
tot de badkamer.
Slaapkamer achterzijde met toegang
tot de badkamer, de vliering en er is
een airco aanwezig.
Vliering bereikbaar door middel van
een losse trap.
Badkamer met douche, toilet en
wastafel.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente Abstede, sectie C, nummer 8508
Perceeloppervlakte: 68 m²

Wij zeggen wat wij doen
en wij doen wat wij zeggen
Neem gerust contact met ons op voor een kennismaking!
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