Te koop:
Voorbeeldweg 100

Voorbeeldweg 100
1234 AB Utrecht
Vraagprijs: € 100.000,- k.k.
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1: Object en vraagprijs
1.1 Object:
Adres: Voorbeeldweg 100 te Utrecht.
Korte omschrijving: Jaren 30 woning met tuin en schuur.
Perceelsoppervlak: 1 are 80 centiare.
Woonoppervlak: circa 155 m2.

1.2 Kenmerken:
Soort/Type: Tussenwoning
Aantal kamers (waarvan slaapkamers): 7, (6 slaapkamers)
Bouwjaar:

1930

Tuin:

ca. 50 m2 op het zuiden

Garage:

n.v.t.

Berging:

ja

Verwarming: centrale verwarming
Eigendom:

volledig eigendom

1.3 Pluspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gewilde jaren dertig woning
Veilige en rustige woonstraat
Grootste type woning in de straat
Hoog afwerkingniveau
Sfeervolle woonkamer
Open haard
Luxe keuken
veel kamers
mogelijkheid tot werken aan huis
grote ouderslaapkamer met ruime inloopkast en eigen sanitair

1.3 Vraagprijs:
De vraagprijs voor de woning bedraagt :
-

€ 100.000,ZEGGE: HONDERDDUIZEND euro
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2: Afbakening object
2.1 Betreft:
Het object betreft de woning met ondergrond, tuin en schuur, gelegen
aan:
-

Voorbeeldweg 100, 1234 AB te Utrecht.

2.1 Kadastraal:
Het object is kadastraal bekend onder nummer:
-

Utrecht, sectie A nummer 1234 ter grootte van 180 m2.
Een gedeelte van het kadastrale oppervlak betreft de buurweg en
poort.

3: Omgeving / Ligging
3.1 Stad:
Utrecht volgens de VVV: het kloppende hart van Nederland. Een stad
met een unieke dynamiek. Klein genoeg om wandelend de
middeleeuwse binnenstad te ontdekken. Groot genoeg om dagenlang
te genieten van festivals van wereldformaat, moderne architectuur,
trendy winkels en verrassende musea.
Utrecht is rijk aan cultuur en historie. Utrecht bruist van het leven.
65.000 studenten. Een volle culturele agenda. Gezellige terrassen.
Gastvrije restaurants. Dát is Utrecht.

3.2 Wijk/buurt:
Het object bevindt zich in de wijk Utrecht Zuid, in de buurt Oud
Hoograven Zuid (zie figuur)
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Figuur: Buurtoverzicht in de wijk Utrecht Zuid
Oud Hoograven:
In de polder Hoograven bouwde de gemeente Jutphaas eind jaren
dertig een woonwijk parallel aan de Vaartsche Rijn. Oud-Hoograven
heeft een structuur van lange lanen en gesloten woonblokken. Het
relatief aantrekkelijke woonmilieu van deze buurt die voor de
middenklasse is gebouwd, wordt bepaald door eengezinswoningen met
een karakteristieke erkeruitbouw.
In Oud Hoograven wonen volgens de opgave van de gemeente Utrecht
- in vergelijking met het stedelijk gemiddelde - meer ouderen en
minder gezinnen met kinderen. Dit is echter de laatste jaren aan het
omslaan. Waar de ruime woningen in Oud Hoograven leegkomen ziet
men jonge gezinnen zich vestigen.

3.3 Belendingen:
Het object bevind zich in de Voorbeeldweg. Dit is een lange rustige
straat. De Voorbeeldweg is een populaire woonomgeving, de grote
groenstrook in het midden heeft aan weerszijden een rijbaan met
langsparkeren. De bebouwing in de directe omgeving betreft
soortgelijke jaren 30 woonhuizen.
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Luchtfoto Voorbeeldweg 100

3.4 Overig:
Het object bevindt zich op 10 minuten fietsen van de historische
binnenstad, is goed gelegen ten opzichte van de uitvalswegen.
Voorzieningen als winkels voor het dagelijks levensonderhoud en
scholen zijn nabij gelegen.

5

jewoningzelfverkopen.nl

4: Beschrijving object
4.1 Omschrijving:
Het betreft een ruime sfeervolle goed afgewerkte jaren 30 woning,
groot circa 155 m2. De woning is gebouw rond 1936.

4.2 Indeling:
Vanuit de entree komt u in de hal met meterkast, hier bevinden zich
de elektrische installatie en de gasaansluiting. Rechtdoor kom u in de
moderne keuken met doorkijk naar de ruime woonkamer.
De woonkamer heeft een voor en achtergedeelte. Het voorgedeelte is
sfeervol en voorzien van openhaard. Het lichte achtergedeelte heeft
een grote glazen schuifpui naar de tuin.
Via de besloten tuin komt men bij de grote berging/hobbyruimte en
achterom. De tuin heeft sierbestrating (waaltjes) en de
berging/hobbyruimte is voorzien van elektra.
Op de eerste verdieping bevinden zich een slaapkamer, een badkamer
en de grote “masterbedroom” met grote inloopkast en eigen sanitaire
voorzieningen.
Op de tweede verdieping bevindt zich een ruime en lichte werkruimte
en twee separate slaapkamers. De ruimte is geschikt als
kantoor/hobbyruimte en loopt door tot in de geïsoleerde nok waar zich
open bergruimte bevindt. De centraleverwarmingsketel (Remeha
2011) is weggewerkt in een eigen kast.

4.3 Bijzonderheden:
De woning wordt volledig gestoffeerd verkocht. Zie voor
verduidelijking de foto-impressie, de plattegronden en de lijst van
roerende zaken in de bijlagen.

4.4 Bouwkundig:
De woning bevindt zich in een goede staat van onderhoud.
De woning is voorzien van isolerende beglazing met uitzondering van
enkele authentieke glas in lood raampjes. Zowel de vloer, de muren
en de kap van de woning zijn nageïsoleerd.
De woning heeft een hoog afwerkingniveau en ziet er goed uit.
Verkoper verwacht geen bouwkundige problemen anders dan
hieronder vermelde bijzonderheden.
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Verkoper wijst koper op de mogelijkheid tot het te laten uitvoeren een
bouwkundig onderzoek.
Bij de bepaling van de vraagprijs is rekening gehouden met vermelde
aandachtspunten.
Verkoper wijst op de volgende zaken:
De houten kozijnen op de eerste verdieping dienen gerepareerd te
worden. Het dak verdient aandacht, een bouwkundige rapportage uit

2006 is aanwezig ter inzage.

4.5: Milieuaspecten
Er zijn bij verkoper geen verkoop belemmerende milieuaspecten
bekend.
-
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Asbest: geen belemmerende aspecten bekend.
Bodem: geen belemmerende aspecten bekend, zie ook bijlage
“omgevingsrapportage”
Overig: geen belemmerende aspecten bekend.
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Bijlagen

Bijlage: Foto-impressie
Bijlage: Omgevingsrapportage (voorheen bodemloket)
Bijlage: Plattegronden
Bijlage: Historische gegevens
Bijlage: Kadastrale informatie
Bijlage: Akte van levering
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Bijlage: Foto-impressie
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Bijlage: Kadastrale informatie
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Bijlage: Bestemmingsplan
Volgens het bestemmingsplan is wonen toegestaan
W1: wonen in 3 lagen
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Bijlage: Overige bijlagen
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Voorbeeldweg 100
1234 AB Utrecht
Vraagprijs: € 100.000,- k.k.
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