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Adres
Rooseveltlaan 458
3527 AR Utrecht
Vraagprijs
€ 320.000,- k.k.
Woonoppervlakte
74 m²
Inhoud
263 m³
Bouwjaar
1960
Aanvaarding
In overleg
Kadastrale gegevens
Utrecht S 2394 A16

Nadrukkelijk wordt vermeld dat aan deze objectinformatie geen rechten kunnen worden ontleend en niet als aanbieding of offerte
mag worden beschouwd. Deze objectinformatie geldt als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Omschrijving
INSTAPKLAAR APPARTEMENT met vrij uitzicht over het Amsterdam-Rijnkanaal! Wat een lekker ruim en licht
appartement is dit. Het is gelegen op de eerste verdieping, heeft twee slaapkamers, een moderne keuken,
ruime badkamer en aparte ruimte voor de wasmachine en droger. Fijne extra's zijn de twee balkons en de
fraaie ligging aan een brede groenstrook langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Een leuke, hippe plek die
uitnodigt om te genieten van het buitenleven en met een drankje in het gras of op het terras van het
gezellige tegenovergelegen restaurant Op Roose naar de passerende boten te kijken. In het om de hoek
gelegen winkelcentrum Nova kun je terecht voor alle dagelijkse voorzieningen en ook het gezellige centrum
van Utrecht is snel, en per fiets bereikbaar. Daarnaast heeft het appartement een gunstige ligging ten
opzichte van het OV en de uitvalswegen.
Het appartementengebouw is gebouwd in 1960 en geheel gerenoveerd in 2016; bij elk appartement hoort
ook een gedeelde fietsenberging waar je een tweetal fietsen kan stallen. Verder staat in de binnentuin een
Tiny House. Deze kun je als bewoner van het complex huren om bijvoorbeeld een feestje te geven of als
logeerplek.
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Indeling
Begane grond
Entree met postvakken en bellentableau, ruime
centrale hal met trappenhuis.
Eerste verdieping
Via de voordeur kom je in de hal met een modern
toilet, bergkast met opstelplaats voor de
wasmachine en een C.V.-kast. Vanuit de hal zijn de
verschillende ruimten bereikbaar.
In de woonkamer springt gelijk het vrije zicht en de
goede lichtinval in het oog. Daarbij heb je vanwege
het grote formaat voldoende plek voor een aparte
zithoek en een royale eettafel. De grote ramen aan
de voorzijde bieden een prachtig uitzicht over het
Amsterdam-Rijnkanaal.
De dichte keuken met modern keukenblok in
dubbele opstelling is voorzien van
inbouwapparatuur en een leuk barretje om ’s
ochtends te genieten van je kopje koffie.
Vanuit de keuken kom je op het grote balkon aan
de achterzijde. Vanaf dit balkon heb je een leuk
uitzicht over de binnentuin en kun je in optimale
privacy buiten zitten. Via de keuken kom je in de
badkamer. Deze heeft een inloopdouche met
glazen douchewand en een wastafel. Het raam in
de badkamer zorgt voor een prettige lichtinval.
De grote slaapkamer is met schuifdeuren
afgescheiden van de eetkamer en ligt aan de
achterzijde. De tweede slaapkamer ligt aan de
voorzijde en heeft toegang tot een tweede balkon,
waarop je een mooi uitzicht hebt op het
Amsterdam-Rijnkanaal.
De fraaie laminaatvloer en de glad gestuukte
wanden en plafonds maken dit bijzonder leuke
appartement helemaal af en klaar om direct te
betrekken.
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Bijzonderheden
- Instapklaar 3-kamerappartement op de eerste
verdieping;
- Het appartement heeft een balkon op het oosten
en een balkon op het westen;
- Geheel voorzien van dubbel glas;
- Verwarming en warm water: CV-ketel (Intergas,
2016);
- Afgesloten binnenplaats en fietsenstalling voor
twee fietsen;
- Mogelijkheid tot huren van 'Tiny House' gelegen
op de binnenplaats, voor gasten of een feestje;
- Gunstige ligging met vrij uitzicht op AmsterdamRijnkanaal en nabij alle voorzieningen, OV en
uitvalswegen;
- Het complex is eind 2015 volledig gerenoveerd;
- Vernieuwde meterkast met 6 groepen en 2
aardlekschakelaars;
- Er is sprake van een gezonde en actieve VvE, de
servicekosten bedragen € 101,- per maand;
- Gratis parkeren voor de deur;
- Recht van erfpacht is eeuwigdurend afgekocht;
- Niet-zelfbewoningclausule en asbestclausule
zullen worden opgenomen in de
koopovereenkomst;
- Energielabel C, geldig tot 20-12-2030;
- Perfecte startersplek.
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Totalen

Eerste verdieping

Bouwlaag 1

Rooseveltlaan 458
3527 AR Utrecht

Opdrachtgever:
Adres:

Meetbedrijf:
Opsteller:

Gebruiksoppervlak
wonen

overige inpandige

74,41

74,41

81,73

ruimte

Gebruiksoppervlak

81,73

Gebruiksoppervlak

7,32

7,32

buitenruimte

Gebouwgebonden

Externe bergruimte

De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit,
door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij
het uitvoeren van de meting. De meetstaat dient door afnemer te
worden gecontroleerd voordat deze wordt gepubliceerd.

gebruiksoppervlakte woningen en bruto inhoud woningen, gebaseerd op de NEN 2580.

Al onze metingen zijn verricht aan de hand van de meest recente meetinstructie

Appartement

Adres:

16-08-2022

Datum meetcertificaat:

Object type:

15-08-2022

Datum meetopname:

MEETSTAAT

< 1,50 m

beperkte stahoogte

Oppervlak met

ruimtes

Niet toegangklijke

trapgaten > 4,00 m2

Aftrekposten vides,

schachten > 0,50 m2

bouwconstructies,

Aftrekposten

gecontroleerd en ingemeten.

3737 AM Groenekan

Opmerkingen:

Meetcertificaat A:
Maatvoering en ruimtegebruik op locatie

Al onze metingen zijn verricht aan de hand
van de branchebrede meetinstructies.

Makelaardij Boogaard
Veldlaan 15

Extervision
S. S. P. den Exter

263

Bruto inhoud

Kadastrale kaart

Uw referentie: Mbo

Schaal 1: 1000

Deze kaart is noordgericht

12345
25

Perceelnummer
Huisnummer

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Utrecht
S
2376

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 17 augustus 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Algemene verkoopvoorwaarden
LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van
onze woningen wordt u geacht met onderstaande
voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te
zijn.
BANKGARANTIE/WAARBORGSOM
De koper dient tot zekerheid voor de nakoming van
zijn/haar verplichtingen binnen de in de
koopovereenkomst vast te leggen termijn een
onvoorwaardelijke en door een in Nederland
gevestigde bankinstelling verstrekte bankgarantie ter
grootte van 10% (tien procent) van de koopsom bij de
notaris af te (laten) geven. In plaats van de
bankgarantie kan de koper ook een waarborgsom ter
grootte van 10% (tien procent) van de koopsom bij de
notaris (laten) voldoen.
BATEN/LASTEN
Alle baten en lasten komen voor rekening van de
koper met ingang van de datum van de
eigendomsoverdracht waarbij de lopende baten,
lasten en dergelijke, tussen verkoper en koper naar
(tijds-)evenredigheid zullen worden verdeeld. Deze
verrekening vindt gelijktijdig met de betaling van de
koopsom plaats bij de notariële
eigendomsoverdracht.
BOUWKUNDIGE KEURING
Indien een bouwkundige keuring is overeengekomen
wordt het volgende artikel toegevoegd aan de
koopovereenkomst:
Verkoper gaat ermee akkoord dat koper voor eigen
rekening de woning aan een bouwkundige keuring,
door een daartoe bevoegde instantie, laat
onderwerpen. Indien uit het bouwtechnisch rapport
blijkt dat de woning ernstige bouwkundige gebreken
vertoont, kan de koper de koopovereenkomst
kosteloos, boetevrij en zonder gerechtelijke
tussenkomst ontbinden, mits hij dit binnen de drie
dagen wettelijke bedenktijd, met bewijs van
ontvangst aan Makelaardij Boogaard kenbaar heeft
gemaakt, onder overlegging van bewijsstukken.
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Onder bouwkundige gebreken worden nadrukkelijk
geen zichtbaar achterstallig onderhoud (bijvoorbeeld
slecht schilderwerk), materiaalveroudering
(bijvoorbeeld een oude c.v. ketel) en / of keuken- en /
of badinrichting verstaan. Daarnaast worden van de
bouwkundige gebreken uitgesloten die zaken die
expliciet door de verkoper aan de koper kenbaar zijn
gemaakt.
ASBESTCLAUSULE
Deze clausule kan per woning bedongen worden. Of
deze clausule van toepassing is kunt u nalezen in de
verkoopbrochure.
Aan de verkoper is niet bekend dat in de onroerende
zaak asbest is verwerkt, anders dan in de tijd waarin
de onroerende zaak werd vervaardigd, te doen
gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de
asbesthoudende materialen dienen op grond van
milieuwetgeving speciale maatregelen te worden
getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en
vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit
de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de
onroerende zaak kan voortvloeien.
Bij aanwezigheid van asbest in de woning zal de
volgende tekst van toepassing zijn: Aan koper is
bekend dat in de onroerende zaak asbest is verwerkt.
KOOPOVEREENKOMST
Zodra er overeenstemming is over de prijs,
opleveringsdatum en eventuele andere voorwaarden,
zal door Makelaardij Boogaard een
koopovereenkomst worden opgemaakt conform het
VastgoedPro - Model en onder andere op basis van de
op deze pagina vermelde informatie.
LIJST VAN ZAKEN
De bijgevoegde lijst van zaken geldt, tenzij
nadrukkelijk anders is overeengekomen.
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NOTARISKEUZE
De koper is in principe vrij een notaris te kiezen (tenzij
anders bepaald in de verkoopbrochure) mits de
notaris is gevestigd in de gemeente waarin het
verkocht object is gelegen dan wel de notaris is
gevestigd in een directe buurgemeente binnen een
straal van 10 kilometer hemelsbreed rondom het
verkochte object. De reden hiervoor is dat de
verkoper en diens makelaar graag aanwezig zijn bij de
eigendomsoverdracht en dat direct daaraan
voorafgaand met koper en verkoper een inspectie en
meterstandenopname wordt uitgevoerd in het
verkochte object. Indien op verzoek van koper toch
een notaris buiten deze omgeving wordt
overeengekomen gelden de volgende voorwaarden:
• Voor rekening van de koper zijn de kosten van het
opstellen van de benodigde volmachten voor
verkoper indien verkoper niet aanwezig is bij de
overdracht;
• Indien de verkoper wél aanwezig is, is koper
gehouden tot de vergoeding door de gemaakte
reiskosten van verkoper op basis van € 0,19 per
kilometer;
• De makelaar zal in dat geval de inspectie van de
woning en de meterstandenopname verzorgen maar
niet bij de overdracht aanwezig zijn;
• De door koper en verkoper eventueel verschuldigde
kosten zullen door de notaris bij de
eigendomsoverdracht tussen koper en verkoper
worden verrekend.
Onverminderd het hiervoor gestelde geldt het
volgende: Indien echter de kosten voor het royeren
van een hypotheek, vermeerderd met eventueel
daarvoor in rekening te brengen administratiekosten,
bij de gekozen notaris meer bedragen dan € 115,- ex.
BTW zal het meerdere boven voornoemd bedrag aan
koper in rekening worden gebracht. Koper verplicht
zich om bij het opvragen van een offerte aan een
notaris tevens ook de voornoemde kosten op te
vragen.
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ONTBINDENDE VOORWAARDE FINANCIERING
Het is voor de koper mogelijk om een ontbindende
voorwaarde ten behoeve van de financiering op te
nemen in de koopovereenkomst. De duur van de
termijn van deze voorwaarden zal tijdens het
onderhandelingsproces tussen partijen nader worden
overeengekomen.
OVEREENSTEMMING
Er is sprake van een onherroepelijke
koopovereenkomst als beide partijen de
koopovereenkomst hebben ondertekend. In het geval
dat er in de precontractuele fase (dus voordat de
VastgoedPro-koopakte door beide partijen is
ondertekend) een situatie ontstaat die ten nadele
strekt van de verkoper heeft de verkoper het recht de
koopovereenkomst te ontbinden. De gebruikelijke
ontbindende voorwaarden financiering valt buiten
het bereik van deze verkoopvoorwaarde.
NIET ZELF-BEWONING
Deze clausule kan per woning bedongen worden. Of
deze clausule van toepassing is kunt u nalezen in de
verkoopbrochure.
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op
het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft
gebruikt en daardoor koper niet heeft kunnen
informeren over eigenschappen van c.q. gebreken
aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn
geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had
gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk
overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q.
gebreken voor risico en rekening van koper komen en
dat bij vaststelling van de koopsom hiermee rekening
is gehouden.
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