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OVER ERA

ERA is een internationaal samenwerkingsverband 
van kwaliteitsmakelaars. 

ERA-makelaars werken volgens een uitgekiend 
geïntegreerd marketingsysteem.

Daardoor weten zij de meeste en meest hechte 
relaties met woonconsumenten tot stand te 
brengen. ERA-makelaars zijn empatisch. Ze 
werken vanuit de behoefte van de opdrachtgever, 
maar ook vanuit hun eigen gedrevenheid om full 
service te bieden. Als opdrachtgever wordt al het 
werk u uit handen genomen. U kunt zich richten 
op de volgende fase in uw leven.

De meerwaarde van een ERA-makelaar

Een huis verkopen tegen het beste resultaat is 
vakwerk. Vooraf is het een kwestie van vertrouwen, 
achteraf heeft u het bewijs. ERA-makelaars leggen 
u vooraf uitgebreid uit wat er komt kijken bij de 
verkoop van een huis. Bovendien maken zij 
inzichtelijk, aan de

hand van uw behoeften, wat het voordeel is van de

individueel op maat gemaakte dienstverlening van 

ERA. Sterk door Service! is ons motto.

De voordelen van een ERA-makelaar

Om maar een paar te noemen van de 10 voordelen 
van het (ver)kopen van uw huis met een ERA-
makelaar: het levert u gemak, tijd, zekerheid, 
gemoedsrust, effect en veiligheid op. De ERA-
makelaar loopt voorop met innovatieve methoden 
om uw huis te verkopen. Hij is daarbij gefocust op uw 
behoeften en het behalen van het hoogst haalbare 
resultaat, namelijk de beste prijs.

Bovendien geniet je als koper van een huis met 

ERA garantie van de zekerheid van kostendekkende

reparaties op installaties en apparatuur. ERA-
makelaars waarderen hun klanten en blijven bij met de 
markt. Anders dan andere makelaars, verkopen ERA-
makelaars de helft van hun huizen binnen zes 
maanden dankzij een efficiënt verkoopactieplan en 
een unieke marketingmix.
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KENMERKEN

Soort woning galerijflat
Bouwtype appartement

Bouwjaar 1955
Energielabel E
Ligging in woonwijk, vrij uitzicht
Woonoppervlakte 83 m²
Inhoud 214 m³
Totaal aantal kamers 3
Aantal slaapkamers 1



OMSCHRIJVING
GOED ONDERHOUDEN, LICHT 2-KAMER APPARTEMENT GELEGEN IN HET POPULAIRE UTRECHT 
OOST




Het appartement is gelegen op een ideale, goed bereikbare locatie aan de rand van de wijk Wittevrouwen 
(Zeeheldenbuurt) in Utrecht Oost. Het appartement is gelegen in een verzorgd complex met een 
karakteristieke uitstraling en beschikt over een mooi vrij en groen uitzicht aan de voor- en achterzijde. Aan de 
westzijde kunt u de indrukwekkende skyline van Utrecht bewonderen met 'De Dom' als onbetwist 
middelpunt. Het appartement is gelegen op de zevende woonlaag en heeft een balkon aan de voorzijde en 
een berging in de onderbouw van het complex.




LIGGING:

De Utrechtse binnenstad en het Wilhelminapark liggen op nog geen 5 minuten fietsen van het complex en 
het levendige en groene winkelgebied op de Biltstraat ligt om de hoek. Openbaar vervoer en wandelgebied 
zijn te voet bereikbaar. In de nabije omgeving is voldoende parkeermogelijkheid (betaald parkeren).




INDELING

BEGANE GROND:

Afgesloten entree met de brievenbussen en het video intercom systeem. Toegang tot het trappenhuis, de 
lift en de bergingen.




ZEVENDE VERDIEPING:

Tochtportaal, royale hal met 3 inbouwkasten en toegang tot de woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer 
en toilet met fonteintje.

Zeer lichte woon- en eetkamer (voorheen twee kamers) met gestucte muren en laminaatvloer. beide 
ruimtes hebben een toegang tot het balkon aan de voorzijde (west).

Moderne badkamer voorzien van een ruime inloopdouche, wastafelmeubel en een handdoekradiator.

De keuken bevindt zich aan de galerijkant van de woning en is voorzien van inbouwapparatuur. Vanuit de 
keuken is er toegang tot de loggia.

De slaapkamer met inbouwkast is gelegen aan de voorzijde van het appartement.




BIJZONDERHEDEN:

- Balkon op het oosten (ochtendzon) en een loggia op het westen (namiddag en avondzon).

- Verwarming via stadsverwarming, warm water via boiler (huur).

- Volledig voorzien van dubbele beglazing.

- De VvE kosten bedragen € 208,44,- per maand (het betreft een actieve VvE).

- Gemeenschappelijke tuin aan de achterzijde van het complex.

- Berging in de onderbouw.




Vrijblijvende en indicatieve informatie.






















PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



KANTOORGEGEVENS

ERA De Bree Makelaars
Biltstraat 473

3572 AX Utrecht



030-2317041

info@debreemakelaars.nl


