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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 1953
Energielabel D
Ligging -
Woonoppervlakte 57 m²
Perceeloppervlakte 0 m²
Inhoud 184 m³
Totaal aantal kamers 3
Aantal slaapkamers 2
Tuin



OMSCHRIJVING
DRIE KAMER APPARTEMENT MET BALKON IN UTRECHT-OOST




Goed onderhouden en verzorgd drie kamer appartement gelegen op de 1e verdieping. Wat meteen opvalt is 
de mooie lichtinval, de houten vloeren en de mooie badkamer en keuken. Tevens is de indeling praktisch en 
is er een eigen berging op de begane grond. De ligging, indeling en het balkon op het zuiden maken dit 
mooie appartement extra aantrekkelijk. 




Zeer gunstig gelegen in Oudwijk te Utrecht ten opzichte van diverse voorzieningen; de Burgemeester 
Reigerstraat en de Adriaen van Ostadelaan voor uw dagelijkse boodschappen. Het mooie Wilhelminapark of 
het oude stadscentrum dat slechts op enkele fietsminuten afstand is gelegen. Tevens zijn diverse 
uitvalswegen zeer goed bereikbaar. Ook het universiteitscentrum De Uithof is goed per fiets te bereiken. Het 
is een gevarieerde en zeer aangename woonomgeving.




INDELING

Begane grond: gemeenschappelijke entree met originele jaren '50 trappenhuis.




1e Verdieping: entree, gang, toilet en toegang tot alle vertrekken. Ruime lichte woonkamer aan de voorzijde 
en over de volle breedte van het appartement. Aan de achterzijde is er een grote slaapkamer met toegang 
tot een nette en moderne badkamer. De keuken is gelegen aan de achterzijde en is voorzien van een 
natuurstenen aanrechtblad, oven vaatwasser, koel/vriescombinatie en afzuigkap. De 2e slaapkamer is 
gelegen naast de keuken aan de achterzijde met een wasmachine-aansluiting. Het balkon is gelegen op het 
zuiden met een vaste kast. 




OVERIG:

- Kozijnen voorzien van dubbele beglazing

- Actieve Vereniging van Eigenaren

- Verwarming en warm water door middel van c.v.-combiketel, 2010

- Berging op de begane grond.


















Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Houtkachel X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - opbouwspots in woonkamer X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kledingkast slaapkamer + 2 billy (vitrine) kasten + donker houten 
kaptafel

X

 - wandplanken aans weerszijden v/d schouw X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - pannenrek aan de muur X

 - messenmagneet X

 - ophangrail aan muur X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - zeeppompje X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

LIJST VAN ZAKEN



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KANTOORGEGEVENS

ERA De Bree Makelaars
Biltstraat 473

3572 AX Utrecht



030-2317041

info@debreemakelaars.nl


