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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 1995
Energielabel A
Ligging in woonwijk, vrij uitzicht
Woonoppervlakte 77 m²
Perceeloppervlakte 0 m²
Inhoud 188 m³
Totaal aantal kamers 3
Aantal slaapkamers 2
Tuin



OMSCHRIJVING
GOED ONDERHOUDEN 3 KAMERAPPARTEMENT MET ZONNING BALKON - ENERGIELABEL A 




Het appartement is gelegen in de gewilde Bloemenbuurt vlakbij winkelcentrum "De Plantage” met diverse 
winkels, eetgelegenheden en op woensdagen een kleine markt.

Ook de nabijgelegen Amsterdamsestraatweg biedt een diversiteit aan winkels en eetgelegenheden: ga voor 
een lekker broodje van Familie van Rijk, Bagels & Beans of Brandstof, een Italiaanse pizza bij Satriale's of een 
burger van Meneer Smakers. Tevens ben je snel in een groene omgeving met de Vecht, Slot Zuilen, Fort aan 
de Klop en de Maarsseveense Plassen. De snelwegen A2, A28, A27 zijn vanaf de woning makkelijk bereikbaar!




De woning is gelegen op de tweede en derde verdieping en heeft een brede woonkamer, grote raampartijen 
en veel inpandige bergruimte. De dubbele beglazing in de woning zorgt voor goede isolatie. Het 
appartementencomplex is in 1995 gerealiseerd. 




2e Verdieping: entree woning, hal met toegang tot alle vertrekken en trapopgang naar de bovenste 
verdieping. De keuken is voorzien van een kookplaat, afzuigkap, koel-vriescombinatie en een combi-oven. 
De woonkamer met veel lichtinval is aan de voorzijde van de woning gelegen. Vanuit de hal zijn tevens het 
toilet, de trapkast en de meterkast bereikbaar.




3e Verdieping: overloop met kastruimte, ruime slaapkamer aan de voorzijde, slaapkamer aan de achterzijde 
met toegang naar het zonnige balkon met vrij uitzicht, waar je optimaal van het weer kunt genieten. De 
badkamer is voorzien van een ligbad/douche, wastafel en een 2e toilet.




Bijzonderheden

- Verwarming en warm water door middel van stadsverwarming en mechanische ventilatie

- Gezonde VvE 

- Houten kozijnen voorzien van dubbele beglazing

- Liftinstallatie aanwezig

- Servicekosten bedragen ca. € 180,- per maand

- Erfpachtcanon is eeuwigdurend afgekocht

- Het centraal station ligt op 5 minuten fietsen en ook de binnenstad is binnen minder dan 10 fietsminuten te 

  bereiken.







Vrijblijvende en indicatieve informatie.






















KANTOORGEGEVENS

ERA De Bree Makelaars
Biltstraat 473

3572 AX Utrecht



030-2317041

info@debreemakelaars.nl


