
Amsterdamsestraatweg 871BE Utrecht

€ 1.050 per maand



Omschrijving:

Fraai 2-appartement op de tweede verdieping met berging en eigen parkeerplaats! 

Aan de Amsterdamsestraatweg werd in 2005 een kleinschalig appartementencomplex gerealiseerd waar dit moderne en lichte 2-

kamerappartement onderdeel van uitmaakt. Het appartement is gelegen op de tweede en tevens bovenste verdieping en beschikt

over een balkon met uitzicht op het Amsterdam Rijnkanaal Het appartement heeft een eigen berging in de onderbouw en een

parkeerplaats op eigen terrein. De ligging is ideaal ten opzichte van de diverse winkels aan de Amsterdamsestraatweg, het

Julianapark, openbaar vervoer en dichtbij de diverse uitvalswegen. 

Indeling;

Begane grond: afgesloten centrale entree met brievenbussen, intercominstallatie en toegang tot de appartementen. 

Tweede verdieping: hal met meterkast en toegang tot de woonkamer met grote schuifpui wat zorgt voor veel lichtinval. In de

woonkamer staat de hoek opgestelde moderne keuken voorzien van een oven, magnetron, 4-pits gasfornuis, koel/vrieskast en

afzuigkap. Naast de keuken staat een losse afwasmachine. Aan de achterzijde van het appartement treft u de slaapkamer en de

badkamer. De slaapkamer heeft een grootte van 11 m2 en geeft toegang tot het balkon gelegen op het Zuidwesten. De toilet,

douche, wastafel en wasmachinestandplaats zijn te vinden in de badkamer achterin. 

Bijzonderheden:

kale huurprijs € 1050,00

servicekosten € 50,00

geschikt voor alleenstaande/stel

roken/huisdieren zijn niet toegestaan

oppervlakte: ca. 44 m2

het appartement is uitstekend onderhouden en o.a. voorzien van laminaatvloeren en nette wandafwerking.

Waarborgsom gelijk aan 1 maand huur

beschikbaar per 26 februari 2019

Om een bezichtiging in te plannen dient u zich vooraf in te schrijven via http://www.domvast.nl/inschrijven-huur 

Na uw inschrijving kunt u een mail sturen naar huren@domvast.nl Met uw naam-telefoonnummer en het object dat u wilt

bezichtigen. telefonisch een afspraak inplannen is niet mogelijk.



Soort woning : Appartement

Bouwtype : Bestaande bouw

Bouwjaar : 2001-2010

Ligging : Aan drukke weg, aan water, in woonwijk

Woonopp : 45 m²

Inhoud : 146 m³

Totaal aantal kamers : 2

Aantal slaapkamers : 1

Kenmerken:
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