
Burgemeester Reigerstraat 71-1 Utrecht

€ 745 per maand



Omschrijving:

Aan een van de gezelligste winkelstraten van Utrecht bieden wij per direct deze gemeubileerde kamer (22m2) met gedeelde

badkamer en keuken (met 1 persoon) aan. i.v.m. gedeelde badkamer geschikt voor 1 persoon! 

De Burgemeester Reigerstraat is een gezellige winkelstraat die samen met de Nachtegaalstraat de verbinding vormt tussen

Utrecht-Oost en het centrum van de stad. Beide straten behoren tot de oudste winkelstraten van Utrecht. In de straat tref je een

grote Albert Heijn aan met aan de overkant een bushalte. Elke 10 minuten brengt lijn 3 je naar het centraal station of stadion

Galgenwaard. In de straat bevindt zich tevens een huisartsenpraktijk en aan het begin van de straat een postkantoor. De

Burgemeester Reigerstraat verbindt het Wilhelminapark met de Maliebaan. Vanaf het Wilhelmina park herken je direct de

klassiek, traditioneel gebouwde herenhuizen.. 

Indeling: 

Via de zware eiken voordeur, vestibule met glas-in-lood ramen, kom je de gemeenschappelijke gang met toegang tot kelder met

opslagruimte en wasmachine-/droger opstelling en gezamenlijke tuin." 

Studio 1: 

Zeer fraaie studio (22 m2 en 9 m2 hoogslaper bed) in klassiek herenhuis op de begane grond in de Burgemeester Reigerstraat.

Via de zware eiken voordeur, vestibule met glas-in-lood ramen, kom je de gemeenschappelijke gang met toegang tot kelder met

opslagruimte en wasmachine-/droger opstelling, keuken met doorloop naar achtertuin met fietsenberging en achterom

(Baanstraat), badkamer met wastafel en douche ruimte. De eigen studio heeft een vloer oppervlakte van 22 m2 met

parketvloer, erker voorzijde, vaste kast en een magnifieke hoogslaper (9 m2), luxe afgewerkt met veel kastruimte en

lambrisering. Stucplafonds met rozetten. 

Om een bezichtiging in te plannen dient u zich vooraf in te schrijven via domvast.nl 

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

bezichtigen. telefonisch een afspraak inplannen is niet mogelijk. 

Bijzonderheden:

Woonoppervlakte is 22m2

Kale huurprijs € 745,-

GEEN HUURTOESLAG MOGELIJK!

Kosten gebruikerslasten g/w/e internet en tv €150,-

Inrichting: deels gestoffeerd

Geschikt voor alleenstaande



Roken en huisdieren niet toegestaan

Waarborgsom € 1500,00

Aanvaarding per 1 juli 2019

Soort woning : Studio

Bouwtype : Bestaande bouw

Bouwjaar : -1906

Woonopp : 22 m²

Inhoud : 59 m³

Totaal aantal kamers : 1

Aantal slaapkamers : 1

Kenmerken:
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