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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 beschikbaar
Bouwjaar 1960
Energielabel B
Ligging in woonwijk
Woonoppervlakte 75 m²
Perceeloppervlakte 0 m²
Inhoud 242 m³
Totaal aantal kamers 3
Aantal slaapkamers 2
Tuin



OMSCHRIJVING
INSTAPKLAAR APPARTEMENT (ENERGIELABEL B) MET TWEE SLAAPKAMERS EN BALKON OP HET 
ZUIDWESTEN




Dit appartementencomplex is in 2018 volledig gerenoveerd waardoor het appartement heerlijk licht, 
energiezuinig en modern is. Het huis heeft door de recente renovatie een moderne keuken met veel ruimte 
en een grote badkamer. Naast de twee slaapkamers is er ook een grote woonkamer (met optie tot het 
maken van een 3e slaapkamer). Tot slot heeft dit fijne appartement een balkon op het zuidwesten, waardoor 
je het hele jaar door van de zon kunt genieten.




OMGEVING:

Het appartement is centraal gelegen en om de hoek van het Amsterdam-Rijnkanaal waar je heerlijk kunt 
wandelen. In de directe omgeving vind je een winkelcentrum met alle dagelijks benodigde voorzieningen, 
zoals meerdere supermarkten, een bakker, drogist, kiosk en eetgelegenheden. Park Transwijk is in slechts 5 
minuten lopend te bereiken.




Met het openbaar vervoer is het appartement erg goed te bereiken. Op de hoek van de straat zijn er 
verschillende bushaltes te bevinden. Met de bus of tram ben je in 4 minuten op Utrecht Centraal. Het 
centrum van Utrecht is gelegen op ca. 10 minuten fietsen. Met de auto zijn de uitvalswegen naar de A2, A12 
en A27 ook goed bereikbaar.




INDELING:

HET APPARTEMENT (3e verdieping):

De entree/hal geeft toegang tot twee slaapkamers, badkamer, keuken en woonkamer. Daarnaast is er een 
kast voor een wasmachine en droger die met een deur kan worden gesloten.




De doorzonwoonkamer is heerlijk licht door de grote raampartijen aan zowel voor- als de achterzijde. Indien 
gewenst kan hier gemakkelijk een extra (slaap)kamer gemaakt worden door een muurtje te plaatsen.




De leuk ingedeelde keuken is goed uitgerust en heeft een ruim oppervlakte aan aanrechtblad met meer dan 
voldoende opbergruimte. Ook is er een slimme ruimte gecreëerd om een vriezer of extra koelkast onder het 
aanrecht te plaatsen. Door de open indeling en het grote raam is er veel licht in de keuken. 




Beide slaapkamers hebben veel licht inval en voldoende ruimte. Door de rechthoekige vorm zijn deze 
gemakkelijk in te delen. In zowel de slaapkamers als in de woonkamer ligt een mooie houten vloer uit 2018.




De moderne badkamer is compleet uitgerust met een inloopdouche, wastafelmeubel inclusief spiegelkast, 
een radiator voor handdoeken, mechanische ventilatie en een zwevend toilet.




ONTVANGSTHAL:

Ontvangsthal met bellentableau, brievenbussen en toegang tot de gemeenschappelijke achtertuin. 




GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN:

In deze achtertuin is gemeenschappelijke fietsenstalling/berging aanwezig. Ook staan hier gedeelde 
picknicktafels en moestuinen die ervoor zorgen dat er een kindvriendelijke en gezellige sfeer is. Alle 
bewoners zijn vrij om gebruik te maken van de voorzieningen in de gedeelde achtertuin.




BIJZONDERHEDEN:

•      Woonoppervlakte 74 m2.

• Bouwjaar ca. 1960.




• Volledig gerenoveerd in 2018.

• Energielabel B (dubbele beglazing, dak-, muur,- en vloerisolatie).

• 2 slaapkamers met mogelijkheid om een 3e (slaap)kamer te maken.

• Verwarming d.m.v. CV combiketel 2018.

• Afgesloten gezamenlijke binnentuin en fietsenstalling.

• Gratis parkeren in de directe omgeving.

• De erfpacht is eeuwigdurend afgekocht.

• Actieve en gezonde VvE, servicekosten €100,- per maand.

•      Gemeenschappelijke tuin.

 

Vrijblijvende en indicatieve informatie.



























Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Planken boven de wasmachine X

 - 2x Kleding kast (1x op slaapkamer, 1x op werkkamer) X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - Reserve planken van vloer & plinten (in schuur) X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 - Extra delen om ophangsysteem uit te breiden X

 - Witte woonkamer kastjes om de schouw heen. X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Wandplanken in de keuken X

 - Buissysteem inclusief haken onder de planken X

 

LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Sanitair/sauna

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - Bamboo open kast badkamer X

 - Bamboo hoekkast badkamer X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - Mechanische ventilatie (incl. 2x bedieningsschakelaars) X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Klaptafel Balkon X

 - Klapstoeltjes balkon X

 

LIJST VAN ZAKEN



PLATTEGROND



KANTOORGEGEVENS

ERA De Bree Makelaars
Biltstraat 473

3572 AX Utrecht



030-2317041

info@debreemakelaars.nl


