
BINNENKIJKEN

MARCO POLOLAAN 253

UTRECHT

Vraagprijs € 285.000 k.k.



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.

ERA.

STERK

DOOR


SERVICE



KENMERKEN

Soort woning galerijflat
Bouwtype appartement
Status beschikbaar
Bouwjaar 1956
Energielabel C
Ligging in woonwijk, vrij uitzicht
Woonoppervlakte 74 m²
Perceeloppervlakte 0 m²
Inhoud 238 m³
Totaal aantal kamers 4
Aantal slaapkamers 3
Tuin



OMSCHRIJVING
ROYAAL 4-KAMER APPARTEMENT EN BALKON MET VRIJ UITZICHT




Royaal 4 (voorheen 5) kamer appartement, gelegen op de 3e verdieping en direct boven het winkelcentrum 
Vasco da Gama in Kanaleneiland-Zuid. Dit appartement biedt veel ruimte en er is veel lichtinval. Aan de 
achterzijde is er een balkon over de gehele breedte van de woning en in de onderbouw is er tevens een 
eigen berging. Vanuit de woonkamer is er vrij uitzicht.




Dit fijne ruime en lichte appartement is in 2017 opgeknapt met opnieuw gestucte wanden en voorzien van 
een nieuwe keuken. In 2019 is de badkamer vernieuwd. De woonkamer en het balkon liggen Zuid/Zuidoost.  




De woning is geheel voorzien van dubbele beglazing (aan balkonzijde zelfs HR ++).  Hierdoor is er sprake is 
van een goede isolatiewaarde waardoor de vorige bewoners jaarlijks een aanzienlijk deel van het voorschot 
aan stookkosten terug hebben ontvangen. Het voorschot aan stookkosten bedraagt momenteel € 57,13. 




Er is sprake van een eigen afgesloten parkeergelegenheid, maar er kan ook openbaar geparkeerd worden.




LIGGING

De Marco Pololaan ligt in de woonwijk Kanaleneiland te Utrecht. De woning is gunstig gelegen ten opzichte 
van diverse voorzieningen zoals de uitvalswegen naar de A12 en de A2, de openbaar vervoerverbindingen, 
het winkelcentrum Vasco da Gama, winkelcentrum Nova, de IKEA, diverse winkels, supermarkten, 
restaurants, scholen en een kinderopvang. Het Utrechtse stadscentrum en het Centraal Station liggen op 
nog geen 10 minuten fietsafstand. Er is genoeg gratis openbare parkeermogelijkheid direct voor het complex 
en er is tevens een afgesloten parkeergelegenheid. Groenvoorzieningen bevinden zich nabij, bijvoorbeeld 
het mooie park Transwijk.  




INDELING

BEGANE GROND: afgesloten entree met brievenbussen, intercomsysteem, lift, trappenhuis en toegang tot 
de bergingen.




DERDE VERDIEPING:

Entree/hal met de meterkast en toegang naar een slaapkamer aan de voorzijde.




Centrale ruime hal, van hieruit is er toegang naar de badkamer met een douche, toilet, wastafel en een 
aansluiting voor de wasmachine; vernieuwde, moderne en nette keuken; slaap-/werkkamer aan de voorzijde 
en een grote slaapkamer aan de achterzijde van het appartement (voorheen 2 kamers) met toegang naar 
het balkon.




OVERIG

- Servicekosten VvE € 233,- inclusief een voorschot van ca. € 57,13 stookkosten 

- Ruim en licht appartement 

- Drie slaapkamers

- Balkon over de gehele breedte van het appartement

- Berging in onderbouw

- Centraal gelegen zowel voor openbaar vervoer als uitvalswegen


















KANTOORGEGEVENS

ERA De Bree Makelaars
Biltstraat 473

3572 AX Utrecht



030-2317041

info@debreemakelaars.nl


