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WILLEM BARENTSZSTRAAT 27 in UTRECHT
De woning
Een karakteristiek oud herenhuis in één van de leukste straten van de Zeeheldenbuurt! De
prachtige voorgevel met balkon nodigt je gelijk uit om een kijkje te nemen. De originele
authentieke details zijn in de woning volop aanwezig, zoals de kamer-en-suite, de glas-in-lood
ramen, paneeldeuren en de ornamenten op de plafonds! Door de hoge plafonds en grote
raampartijen is het een zeer licht huis.
De woning beschikt over een ruime woonkamer die door kamer-en-suite is opgedeeld in vooren achterkamer, keuken, kelder, vijf slaapkamers, twee balkons en ruime tuin. Enthousiast
over de woning? Dan laten wij jou graag de woning zien!

Aanvullende informatie
- bouwjaar 1890;
- cv-combiketel (2013);
- energielabel D;
- elektra: 9 groepen en 3 aardlekschakelaar;
- vloerisolatie;
- dakisolatie;
- originele details; kamer-en-suite, paneeldeuren,
glas-in-lood ramen, trap stijlen, schouwen, tochthal,
en ornamenten op de plafonds;
- gedeeltelijk dubbel glas;
- 8 zonnepanelen;
- overige inpandige ruimte 14 m²;
- gebouw gebonden buitenruimte 13 m²;
- woonoppervlakte 214m²;
- inhoud 815 m³.

De locatie
De Willem Barentszstraat is een rustige straat in de geliefde Zeeheldenbuurt in de wijk
Noordoost. Het is een buurt waar veel activiteiten plaatsvinden. Zo zijn er o.a. buurtfeesten,
en bestaat er een groengroep die de bloembakken in de straat en de rozenborder langs het
fietspad verzorgt. Ook worden er al 15 jaar buurtlezingen georganiseerd. Het is maar een klein
stukje lopen naar allerlei voorzieningen in de directe omgeving: verschillende speelpleintjes,
de Biltstraat & Nachtegaalstraat met vele delicatessenwinkels (o.a. kaaswinkels, Vlaamsch
Broodhuys, viswinkels etc.), restaurants, de Voorveldse Polder met veel natuurschoon en
meerdere sportverenigingen (tennis, voetbal, paardrijden) en het Wilhelminapark en het
Griftpark. Met de fiets ben je in 5 minuten in het stadshart van Utrecht. De wijk is goed
bereikbaar met openbaar vervoer en de aansluiting op diverse snelwegen is aan deze kant
van Utrecht uitstekend.

INDELING BEGANE GROND

Tochthal met toegang tot de hal.
Hal met toegang tot alle vertrekken en trapopgang
naar de 1ste verdieping.
Kelder met stahoogte van 1,81 m² en toegang tot de
kruipruimte.
Toilet staand model met fontein.
Woonkamer-en-Suite met stenen vloer, 4 vaste
kastruimtes, schuifdeuren met glas-in-lood ramen,
twee schouwen, houtkachel, glas-in-lood ramen en
authentieke ornamenten op het plafond.
Keuken met 4-pits elektrische inductiekookplaat,
afzuigkap, elektrische oven, koel/vries combi,
magnetron en toegang tot de tuin.
Tuin gelegen op het oosten met houten berging en
achterom.
Houten berging met openslaande deuren.

INDELING EERSTE VERDIEPING

Overloop met toegang tot alle vertrekken
en trapopgang naar de 2e verdieping.
2e toilet staand model.
Badkamer met douche, wastafel,
wasmachineaansluiting en deur naar het
balkon aan de achterzijde.
Balkon achterzijde gelegen op het
oosten.
Slaapkamer achterzijde met vier vaste
kasten en openslaande deuren naar het
balkon aan de achterzijde.
Ruime slaapkamer voorzijde met twee
vaste kasten.
De twee ruime slaapkamers zijn
verbonden met elkaar door middel van
kamer-en-suite deuren.
Kleine slaapkamer voorzijde met vaste
kast en balkon.
Balkon voorzijde gelegen op het westen.

INDELING TWEEDE VERDIEPING

Overloop met dakraam wat
zorgt voor extra lichtinval, een
vaste kast met cv-opstelling en
toegang tot alle vertrekken.
Slaapkamer achterzijde met
vaste kast en twee dakkapellen.
2de badkamer met wastafel,
ligbad, douche en wastafel.
Ruime slaapkamer voorzijde
met twee vaste kasten en twee
dakkapellen.

LIJST VAN ROERENDE ZAKEN

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente Abstede, sectie C, nummer 6771
Perceeloppervlakte 152m2

ALGEMENE INFORMATIE
Indien u overeenstemming bereikt over de koopsom, opleverdatum en overige voorwaarden, wordt een
koopakte opgesteld waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Schriftelijke overeenkomst/koopovereenkomst
De tussen verkoper en koper te sluiten koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand als beide partijen een
schriftelijke koopovereenkomst hebben ondertekend. Deze overeenkomst komt tot stand onder de
opschortende voorwaarde dat beide partijen deze overeenkomst ondertekenen. De koopovereenkomst
wordt opgemaakt volgens het standaard model koopovereenkomst door Wij Makelaardij of door de
aangewezen notaris.
Bankgarantie/waarborgsom
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper, komen partijen overeen dat koper verplicht
wordt een waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom. Deze waarborgsom dient binnen 7
weken na het overeenkomen op de derdengeldrekening van de notaris te zijn bijgeschreven. In plaats van
een waarborgsom kan koper ook een schriftelijke bankgarantie doen stellen, mits deze bankgarantie
onvoorwaardelijk is en afgegeven door een erkende in Nederland gevestigde bankinstelling.
Baten, lasten en verschuldigde canons
Alle baten, lasten en eventueel verschuldigde canons en dergelijke komen voor rekening van koper met
ingang van de datum van de feitelijke levering (transportdatum). De lopende baten, lasten en dergelijke, met
uitzondering van de onroerende zaak belasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato
worden verrekend.
Notaris
De notaris wordt betaald door koper, dus is het gebruikelijk dat koper de notaris kiest, tenzij vooraf anders is
overeengekomen.
Kosten koper (k.k.)
Bij (ver)koop van een woning komen de kosten van de eigendomsoverdracht voor rekening van koper. Deze
eenmalige kosten bestaan onder andere uit de overdrachtsbelasting (2% van de koopsom) en de
notariskosten en worden bij de notariële overdracht van de woning (ook genoemd levering of transport)
verrekend.
Financiering
In de meeste gevallen wordt door koper een hypotheek afgesloten. Hiervoor wordt 6 weken opgenomen in
de koopovereenkomst. De geldverstrekker verlangt dat er voor het aangekochte woonhuis een taxatierapport
wordt overlegd. Dit rapport wordt door een onafhankelijke (niet bij de transactie betrokken) makelaar
gemaakt. Deze makelaar zal hiervoor taxatiekosten in rekening brengen. Alle kosten voor de financiering zijn
fiscaal aftrekbaar.
Verzekering
Vanaf de dag dat de woning feitelijk aan u wordt overgedragen (sleuteloverdracht, vindt meestal plaats op
dezelfde dag als het notariële transport), draagt u ook het risico van de woning. U moet dus zelf op tijd zorgen
voor een opstalverzekering voor de woning.
Nutsvoorzieningen
Huiseigenaren hebben de mogelijkheid zelf een energieleverancier te kiezen voor gas en elektra. In verband
hiermee verzoeken leveranciers nieuwe bewoners zich uiterlijk 3 weken voor de transportdatum bij hen te
melden. Doet u dit niet dan bestaat de kans dat uw nutsvoorzieningen worden afgesloten en dat later de
aansluitkosten bij u in rekening worden gebracht.

Onderzoeksplicht
In het burgerlijk wetboek is vastgesteld dat verkoper informatieplicht heeft en koper onderzoeksplicht. Het
onderzoeksplicht voor koper houdt onder meer in dat koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling van
de staat van het onderhoud en of het object de eigenschappen bezit die voldoen aan de bestemming die de
koper ervoor heeft.
Energielabel
Vanaf 1 januari 2015 dient bij verkoop of verhuur van woningen een energielabel aanwezig te zijn. Met het
energielabel krijgt de nieuwe gebruiker van een gebouw vooraf inzicht in het energiegebruik van het gebouw.
Bij verkoop of verhuur is een definitief label verplicht op straffe van een boete van maximaal 175 euro.
Inspectie
Zo kort mogelijk voor het transport zullen wij met koper nog een inspectie van het pand uitvoeren, waarbij
tevens de meterstanden van gas, water en elektra zullen worden genoteerd op de daarvoor bestemde
mutatieformulieren van de nutsbedrijven. Deze formulieren moeten door beide partijen, koper en verkoper,
voor akkoord worden ondertekend.
Plattegronden/tekeningen/brochure
De gegevens in deze brochure kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Alle informatie is met zorg
samengesteld en betrokken uit ons inziens betrouwbare bronnen. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen
wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. De aangeboden informatie is geheel vrijblijvend.

WOONLASTEN UTRECHT 2022
Onroerende zaakbelasting (OZB)
De tarieven zijn een percentage van de waarde in het economisch verkeer van uw onroerende zaak:
Woningen
Eigenarenheffing

Percentage
0,0762%

Niet woningen
Eigenarenheffing
Gebruikersheffing

Percentage
0,3599%
0,2907%

Rioolrechten
• eigenaar per aansluiting per jaar

€ 228,32

Afvalstoffenheffing
• eenpersoonshuishouden per perceel per jaar
• meerpersoonshuishouden per perceel per jaar

€ 303,85
€ 353,85

(bron: www.bghu.nl)

Hoewel deze brochure zorgvuldig is opgemaakt, kunnen aan de vermelde gegevens geen rechten worden ontleend.

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

Antonius Matthaeuslaan 19
3515 AN Utrecht
030 – 271 00 04
info@wijmakelaardij.nl

