
Naxosdreef 117 Utrecht

€ 1.195 per maand



Omschrijving:

ROYAAL 4-KAMER APPARTEMENT VAN RUIM 90 M2 MET BALKON OP DE 6E VERDIEPING EN EEN EIGEN

BERGING OP DE BEGANE GROND. 

Gelegen om de hoek van winkelcentrum Overvecht en nabij alle voorzieningen treffen we dit ruime appartement dat is gelegen

op de 6e verdieping. 

Begane grond: 

We komen binnen in de centrale entree met bellen- en brievenbussentableau, trappenhuis, liftinstallatie en toegang tot de

berging behorende bij dit leuke appartement. Ook is er nog een gemeenschappelijke fietsenberging. 

Zesde verdieping: 

We komen binnen in de hal met meterkast, ruime berging met de boiler en een toegang tot de keuken en de woonkamer. 

De zeer ruime woonkamer is gelegen aan de achterzijde en heeft dankzij de ligging op de zesde verdieping een mooi uitzicht

over de omgeving. 

De keuken treffen we aan de voorzijde en deze is voorzien van een koelkast met vriezer, vaatwasser en een 5-pits gasfornuis. 

Er zijn 3 slaapkamers in dit appartement en deze zijn alle drie bereikbaar vanuit de tweede hal. De grootste slaapkamer is

tevens bereikbaar vanuit de woonkamer en geeft toegang tot het fijne balkon dat is gelegen op het zuiden. 

De overige 2 slaapkamers zijn gelegen aan de voorzijde van het complex. 

Vanuit de tweede hal zijn tenslotte nog het separate toilet en de nette badkamer met luxe douchecabine en wastafelmeubel

bereikbaar. Ook de aansluitingen voor de wasmachine treffen we in de badkamer. 

Bijzonderheden:

beschikbaar per 1 november 2019

huurprijs is exclusief g/w/e en tv/internet

servicekosten € 45,- p.m.

deels gestoffeerd

borg 1 maand huur

geschikt voor een alleenstaande of een stel, GEEN DELERS

huurovereenkomst voor 12 maanden, daarna verlenging mogelijk



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 http://www.domvast.nl/inschrijven-huur 

Na uw inschrijving kunt u een mail sturen naar dennis@domvast.nl met uw naam, telefoonnummer en het object dat u wilt

bezichtigen. Telefonisch een afspraak inplannen is niet mogelijk.

Soort woning : Appartement met lift

Bouwtype : Bestaande bouw

Bouwjaar : 1965

Woonopp : 92 m²

Inhoud : 270 m³

Totaal aantal kamers : 4

Aantal slaapkamers : 3

Kenmerken:
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