
Van Eysingalaan 378 UTRECHT

€ 1.150 per maand



Omschrijving:

Gemoderniseerd drie kamerappartement, gelegen op de tweede verdieping, met aan de achterzijde een ruim balkon op het

Zuidwesten en een berging in de onderbouw. 

Onlangs is het appartement flink gemoderniseerd, zo zijn er zijn er nieuwe vloeren gelegd en de wanden gestuukt en

geschilderd. 

De keuken is voorzien van een nieuwe boiler, 5-pits gaskookplaat met afzuigkap, een inbouw vaatwasser, losse combi-oven en

koel/vriescombinatie. De badkamer is voorzien van een nieuwe vloer, douche en wastafel met losse spiegel. 

Het complex staat in de rustige wijk Transwijk. In de directe omgeving zijn diverse supermarkten, scholen, gezondheidscentra,

diverse sportverenigingen en Park Transwijk te vinden. De wijk ligt op fietsafstand van het oude centrum van Utrecht en het

Centraal Station. Het centrum en station zijn ook met het openbaar vervoer (bus/tram) binnen enkele minuten bereikbaar. 

Indeling: 

Ruime hal met toegang tot de woonkamer, keuken en twee slaapkamers. De hal is voorzien van een vaste kast en separate

toiletruimte. De woonkamer bevindt zich over de gehele diepte van het appartement en is aan beide zijden voorzien van riante

raampartijen. De woonkamer biedt voldoende ruimte voor het plaatsen van een zit- en eethoek. Aan de achterzijde geeft een

loopdeur toegang tot het zonnige balkon. Het balkon beschikt over een vaste kast. 

De dichte keuken is voorzien van een nieuwe keukenblok. De moderne keuken beschikt over alle gewenste (inbouw)

apparatuur. Vanuit de keuken zijn het balkon en de badkamer bereikbaar. De badkamer is voorzien van een inloopdouche en

wastafel. 

De twee slaapkamers zijn beide gelegen aan de koele voorzijde van het complex. Beide slaapkamers zijn ruim en een van de

slaapkamers beschikt over een vaste kast. 

Bijzonderheden:

beschikbaar per 1 september 2018

huurovereenkomst van minimaal 12 maanden, verlenging mogelijk

geschikt voor een werkende alleenstaande, een stel of 2 woningdelers

gestoffeerd

servicekosten € 50,- per maand

huurprijs is exclusief gas water elektra tv en internet

borg 1 maand huur



Voor meer informatie en/of een bezichtiging kunt u mailen naar dennis@domvast.nl. U dient zich vooraf in te schrijven via

onze website.

Soort woning : Appartement/flat

Bouwtype : Bestaande bouw

Bouwjaar : 1962

Woonopp : 67 m²

Inhoud : 200 m³

Totaal aantal kamers : 3

Aantal slaapkamers : 2

Kenmerken:
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