
2e Daalsedijk 95BIS UTRECHT

€ 1.350 per maand



Omschrijving:

Recent gerenoveerde, ruime en sfeervolle bovenwoning van 81 m2 met 3 slaapkamers. 

Deze woning is gelegen in een rustige straat in de prettige Bloemenbuurt. De ligging is uitermate gunstig, zo ben je met enkele

minuten fietsen in het centrum of op het centraal station of het nieuwe station Zuilen. Voor de dagelijkse boodschappen kan je

gebruik maken van het grote winkelaanbod van de Amsterdamsestraatweg en ook de uitvalswegen zijn (A2/A12) makkelijk

bereikbaar. 

Indeling: 

Begane grond: 

Entree, gang met meterkast en trapopgang. 

Eerste verdieping: 

Ruime overloop die toegang biedt naar het toilet en de woonkamer. Royale woonkamer in open verbinding met de fraaie

keuken. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals magnetron, oven, fornuis, afzuigkap, koelkast. 

Tweede verdieping: 

Op de 2e verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkamers en de badkamer voorzien van douche, toilet, wastafel en

wasmachineaansluiting. 

Bijzonderheden: 

* Kale huurprijs €1.350,- 

* De woning is recent gerenoveerd 

* Waarborgsom is 1 maand huur 

* Woning is gestoffeerd 

* Servicekosten bedragen € 50,- (excl. gebruikerslasten) 

* Woonoppervlakte circa 81m2 

* Beschikbaar per 1 juli 2018 

* Niet geschikt voor woningdelers (3 of meer personen) 

U dient over een netto maandinkomen van 3x de maandhuur (inclusief eventuele voorschotten/servicekosten) te beschikken. Is

dat niet het geval dan is het mogelijk te huren met een garantsteller. In dat geval zal de garantsteller aan deze inkomenseis

moeten voldoen. 



Om een bezichtiging in te plannen dient u zich vooraf in te schrijven via onze website. 

Na uw inschrijving kunt u een mail sturen naar met uw naam, telefoonnummer en het object dat u wilt bezichtigen. Telefonisch

een afspraak inplannen is niet mogelijk. 

Soort woning : Bovenwoning

Bouwtype : Bestaande bouw

Bouwjaar : 1906-1930

Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk

Woonopp : 81 m²

Inhoud : 220 m³

Totaal aantal kamers : 4

Aantal slaapkamers : 3

Kenmerken:
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