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KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 87m²
Inhoud

ca. 341m³

Perceeloppervlakte

ca. 126m²
Energielabel

B



OMSCHRIJVING
Heerlijk wonen in een geliefd deel van Lunetten-
Zuid!! Deze goed onderhouden uiterst lichte en 
sfeervolle tussenwoning ligt in een autovrij straatje 
en heeft een diepe tuin, 2/3 slaapkamers, riante 
zolder, energielabel B en is instapklaar.

 

Bijzonderheden:

- Woonoppervlakte ca 87 m2

- Stenen schuur ca 7 m2 en zolder ca 21 m2 
bergruimte

- Van 2 slaapkamers zijn eenvoudig 3 slaapkamers te 
maken

- De buitenzijde van het huis is in 2021 geheel 
opnieuw geschilderd door een erkend 
schildersbedrijf

- CV ketel is in 2018 vernieuwd

- Erfpachtgrond eeuwigdurend afgekocht

- Autovrije straat (indien nodig kunt u uw auto wel 
voor de deur rijden) 

- Voldoende gratis parkeergelegenheid nabij de 
woning

- Groene, rustige en gezellige kindvriendelijke buurt 




Voortuin, entree/hal met trapopgang. Ruime lichte 
woonkamer met toegang tot de diepe en zonnig 
gelegen achtertuin met stenen schuur en poort aan 
de achterzijde. In de met groen omzoomde tuin met 
platanen en trompetboompjes is het volledig privé 
en uiterst gezellig zitten. Direct achter de tuin ligt een 
mooie grasweide met wat verderop speeltoestellen 
voor kinderen. Aan de voorzijde van de woning ligt 
de lichte half open keuken met o.a. een Smeg 
gasfornuis en afzuigkap (beide 2022). Verder is er op 
deze woonlaag nog een toiletruimte en een 
inpandige berging.

Mocht er in de toekomst behoefte aan zijn: de 
woonkamer kan door middel van een uitbouw nog 
verder worden vergroot. De tuin is diep genoeg om 
te kunnen blijven genieten van de zon en het wonen 
in het groen.




- Oplevering in overleg

- Inboedel eventueel deels ter overname
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PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?
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Tholen 54, Utrecht

BEKIJK DEZE WONING

ONLINE!

Scan deze code en 

bekijk de woning op je mobiel!

https://www.vzmakelaars.nl/woningaanbod/koop/utrecht/tholen/54?forsaleorrent=0&moveunavailablelistingstothebottom=true&orderby=9&take=10


INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR
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