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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 portiekflat
Bouwtype appartement
Status in aanmelding
Bouwjaar 1960-1970
Energielabel C
Ligging in woonwijk, vrij uitzicht
Woonoppervlakte 55 m²

Inhoud 143 m³
Totaal aantal kamers 2
Aantal slaapkamers 1



OMSCHRIJVING
APPARTEMENT MET BALKON EN FANTASTISCH UITZICHT GELEGEN OP DE TIENDE WOONLAAG 




Aan de rand van Overvecht-Noord is dit mooie tweekamer appartement gelegen. Omsingeld door waterrijke 
en een groene omgeving zoals: het Gagelbos en de Maarsseveense Plassen welke op een steenworp 
afstand zijn gelegen. Dit appartement is ideaal geschikt voor degene die zich graag buiten in de natuur 
begeeft. Het appartementencomplex is gelegen aan een doodlopende weg in de woonwijk en daarom is er 
weinig verkeer. 




OMGEVING:

Overvecht biedt veel voorzieningen zoals kleinschalige winkelcentra, Shoppingcenter Overvecht, diverse 
sportverenigingen, diverse basisscholen en enorm veel groen. Ook de ligging met betrekking tot 
bereikbaarheid is goed. Er zijn meerdere bushaltes op loopafstand aan de Tigrisdreef en Overvecht heeft 
een eigen NS-treinstation. Daarnaast is het gelegen aan de Utrechtse Ring en bereik je met de auto zowel de 
A27 binnen enkele minuten. Voorts is de historische Utrechtse binnenstad per fiets uitstekend te bereiken en 
kun je genieten van alles wat de stad te bieden heeft.




INDELING:

BEGANE GROND: Afgesloten gezamenlijk entree, brievenbussen, toegang naar berging, lift en trapopgang.




10e VERDIEPING:

Via de entree komt u in de hal met meterkast. Via de hal is er toegang naar de lichte woonkamer. 

De woonkamer biedt een mooi en vrij uitzicht. via de hal is er toegang naar een ruime woonkeuken. 

De slaapkamer is gelegen aan de andere zijde van de woning en is voorzien van een wastafel. Vanuit de 
slaapkamer is er toegang naar het balkon. Het balkon is gelegen op het zuidwesten met mooi en vrij uitzicht. 
De badkamer is voorzien van een toilet en douche.




BIJZONDERHEDEN:

- Het appartement is geheel voorzien van dubbel glas.

- De erfpacht is eeuwigdurend afgekocht.

- Inpandige berging.

- Gezonde en actieve VvE, servicekosten bedragen € 177,00 (incl. voorschot verwarming).

- De Lift gaat tot de 9e verdieping, vanaf de 9e naar de 10e is er een trap.


















Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - lampjes boven aanrecht X

 - lampje boven wandkastje wastafel X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kast kamer, legplanken en strippen in nis X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - schermen met zonnewerend doek voor slaapkamer X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - Zeil keuken en slaapkamer X

 

Overig, te weten

 - Spiegel slaapkamer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - bestekrek aan wand X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - stang douche gordijn X

 - glazen plankje badkamer X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Rookmelders X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

LIJST VAN ZAKEN



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KANTOORGEGEVENS

ERA De Bree Makelaars
Biltstraat 473

3572 AX Utrecht



030-2317041

info@debreemakelaars.nl


