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Kenmerken
Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud woning Energielabel

103 m² 118 m² 369 m³ A
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Omschrijving
Alleen het aanzicht is al sfeervol! 




Zodra u alleen al de voortuin betreed wordt u bevangen door de charme dit 
woonhuis. Om dit gevoel te verkrijgen is deze woning zeker een ritje waardig 
of bekijk vast de video om het gevoel virtueel te ervaren.

Achter de voordeur treft u een woning die u waarschijnlijk wat wilt 
moderniseren maar zeker al een prima basis bevat. Zo beschikt de woning al 
over kunststofkozijnen met dubbel glas, rolluiken, een landelijke keuken met 
zelfs een geïntegreerde koffieautomaat, 4 slaapkamers, ruime badkamer, een 
riante overkapping en een dakkapel. 




Na het sfeervol binnenkomen treft u de entree welke u de toegang verschaft 
tot de woonkamer, toiletruimte, meterkast en de trapopgang naar de eerste 
verdieping.




De woonkamer beschikt over een riant raampartij welke bijdraagt aan een 
rijkelijke lichtinval en tevens een mooie doorkijk biedt naar de aangrenzende 
overkapping. 

In de woonkamer ligt nog een praktische provisiekast verscholen welke is 
verwerkt onder de trapopgang.

De landelijke keuken is gesitueerd aan de voorzijde en staat in halfopen 
verbinding met de woonkamer. De keuken staat opgesteld in een u-vorm en 
beschikt over een kookplaat, afzuigkap, magnetron, oven, koelkast, vriezer en 
een geïntegreerde koffieautomaat. 





1e Verdieping

Op de tweede woonlaag treft u drietal slaapkamers en de badkamer.

De badkamer is voorzien van een badkamermeubel met vierkante wastafel, 
toilet, bad en een douchecabine. 





2e Verdieping

Via de vaste trap bereikt u de voorzolder waar zich het aansluitpunt voor het 
witgoed bevindt en de vierde slaapkamer. 

Deze slaapkamer is nog ruim van formaat en is voorzien van een dakkapel. 
Onder het dakbeschot is extra bergruimte verwerkt. 





Tuin

De achtertuin beschikt over een riante overkapping en een stenen berging. De 
tuin is tevens toegankelijk middels een achterom. 
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Locatie

Deze tussenwoning is gelegen aan een rustige straat in de wijk "Zuilenstein".

De wijk Zuilenstein ligt aan de zuidkant van Utrecht en kenmerk zich door 
onder meer het rustige wonen, goede faciliteiten, een kindvriendelijke buurt 
met speeltuinen, basisscholen en een groot park in het midden van de wijk. 
Ook bent u binnen enkele minuten op de snelweg (A2 en A12 en A-27).





Kenmerken

- Kunststof kozijnen

- Huurboiler (elektrisch)

- Stadsverwarming

- Rolluiken (gedeeltelijk)

- Verkoper heeft het object niet zelf bewoond, derhalve is de "niet zelf 

  bewoningsclausule" van toepassing

- De overdracht vindt plaats bij projectnotaris Marks Wachters te Eindhoven








De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld 
om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. 




Alle informatie is door ons met zorg samengesteld op basis van gegevens van 
de verkoper (en/of derden). Wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid 
daarvan, tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites 
of derden waarnaar verwezen wordt. Wij adviseren u en/of uw makelaar om 
contact met ons op te nemen bij interesse in deze woning.
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart
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Eerlijk en transparant!
Ziet u zichzelf hier al helemaal wonen?

Saxofoonlaan 4, Nieuwegein

Bied mee via ons online

biedingsplatform:




www.vastgoed-auctions.com
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Heeft u interesse in een vrijblijvende

waardebepaling?

Neem contact op met ons kantoor!

PRO DEO makelaar



Hescheweg 219 A

5343 AA Oss 





TEL. 088 - 06 06 606

https://www.prodeomakelaar.nl/

info@prodeomakelaar.nl


