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Vraagprijs € 625.000 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.
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KENMERKEN

Soort woning galerijflat
Bouwtype appartement
Status beschikbaar
Bouwjaar 1975
Energielabel C
Ligging in centrum, vrij uitzicht
Woonoppervlakte 102 m²
Perceeloppervlakte 0 m²
Inhoud 326 m³
Totaal aantal kamers 3
Aantal slaapkamers 2
Tuin zuidwest



OMSCHRIJVING
MOOI EN RUIM DRIE-KAMER APPARTEMENT MET TWEE GROTE TERASSEN:




-PARKEERPLAATS

-VRIJ UITZICHT

-RUIME VERTREKKEN

-BERGING

-LIGGING IN DE BINNENSTAD

-TWEE RUIME TERASSEN




In het hart van Utrecht op vijf minuten lopen van het Centraal Station bieden wij u een luxe appartement met 
twee grote terrassen, gelegen op de 7e woonlaag van het appartementencomplex "Radboudveste”. 




Sfeervol en zeer comfortabel appartement met zowel aan de voor- als achterzijde een terras en uitzicht over 
de stad. Extra aantrekkelijk zijn de ruime vertrekken en de praktische indeling. Het royale appartement 
beschikt over een parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage. Winkelcentrum "Hoog Catharijne” 
alsmede het Centraal Station zijn binnendoor bereikbaar. 




Uitgaansgelegenheden zoals het muziekcentrum, bioscoop en restaurants zijn onder handbereik. Schiphol, 
Amsterdam Centraal én Amsterdam WTC zijn binnen ca. 30 minuten met een directe treinverbinding te 
bereiken. 




Het appartement met dubbele beglazing is onder andere voorzien van een ruime woonkamer, woonkeuken 
welke is gerenoveerd in 2019, twee terrassen op het zuiden en het westen; twee  slaapkamers en een 
badkamer. 




Indeling: twee afgesloten centrale entreehallen met bellentableau en video/intercom installatie. Een 
entreehal is toegankelijk via de Catharijnesingel, de tweede is te bereiken via het overdekte winkelcentrum 
"Hoog Catharijne”. 




Lift naar corridor op de 8ste verdieping. Aan de ruime corridor is toegang naar de eigen berging en via een 
trapopgang is de entree naar het appartement te bereiken. 




7e Verdieping: entree/ L-vormige hal, toilet en meterkast. Vanuit de L-vormige hal zijn alle vertrekken 
toegankelijk. De woonkamer met vrij uitzicht is ruim en gelegen aan de voorzijde met toegang naar het terras 
op het zuiden. Via het terras aan de voorzijde is er een doorloop naar het 2e terras aan de achterzijde en is 
gelegen op het westen. 




De nette keuken is ruim en voorzien van inbouwapparatuur. 




De servicekosten zijn ca. € 473,20 per maand bestaande uit:

 • Servicekosten € 235,53

 • Erfpacht €  68,07 (fiscaal aftrekbaar)

 • CV en water € 169,60 




- Erfpacht is door de gemeente Utrecht tot 1 januari 2070 vastgesteld; 

- Stadsverwarming; 

- Warm water via een "slimme" boiler; Ariston Velis Evo ECO 100 liter

- Appartement beschikt over een privé berging; 

- Appartement heeft recht op het gebruik van een parkeerplek in de ondergelegen parkeergarage (P3); 




- Parkeergarage beschikt over EV laadpunten 

- Complex is voorzien van een goederenlift; 

- Aan het eind van de corridor bevindt zich een afgesloten voorziening voor het centraal afvoeren van 
restafval; 

- Op de begane grond is er een afgesloten voorziening voor het centraal afvoeren van glas, papier, plastic en 
karton. 




Vrijblijvende en indicatieve informatie.























Plattegrond



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 

LIJST VAN ZAKEN



KANTOORGEGEVENS

ERA De Bree Makelaars
Biltstraat 473

3572 AX Utrecht



030-2317041

info@debreemakelaars.nl


