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Objectgegevens
Bouwjaar  1975
Woonoppervlakte  ca. 106 m²
Perceeloppervlakte  ca. 128 m²
Inhoud  ca. 369 m³

Deze keurig onderhouden tussenwoning ligt op een prachtige groene locatie nabij het oude Jutphaas. Naast een tuingerichte woonkamer met 
moderne open keuken, beschikt de woning over vier ruime slaapkamers, ruime badkamer, dakterras en een diepe achtertuin (Z) met houten ber-
ging en een stenen berging aan de voorzijde. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid voor de woning op de openbare weg.
De rustige en kindvriendelijke wijk Zuilenstein kenmerkt zich door het fraaie park ‘Kokkebogaard’ midden in de wijk. Scholen, kinderdagverblijven, 
sport- en speelfaciliteiten, winkels, uitstekende OV-voorzieningen (o.a. richting centrum Utrecht) en uitvalswegen (A12, A2, A27) zijn kort nabij.

Begane grond:
Vanuit de hal met meterkast, vaste gangkast, garderobe en toilet, komt u in de lichte woonkamer met aan de voorzijde een open keuken (ca. 33m²) 
met grote raampartij. De moderne lichte keuken (ca. 7m²) is voorzien van een kunststof werkblad, een grote RVS spoelbak en diverse inbouwap-
paratuur, zoals: een 4-pits keramische kookplaat (Schott Ceran), RVS afzuigkap (Whirlpool), combi magnetron/oven (Whirlpool), vaatwasser op 
hoogte (Whirlpool) en een koel/vries combinatie (Whirlpool). De lichte woonkamer (ca. 26m²) is voorzien een trapkast, grote raampartij aan de 
achterzijde met handbediend zonnescherm en een openslaande deur naar de achtertuin.
De fraai aangelegde achtertuin, grenzend aan een park en waterpartij, ligt op het zonnige zuiden. Hier zit je heerlijk vrij en beschut!  De tuin is 
voorzien van diverse borders met bloemen en planten, gras, sierbestrating, een buitenkraan, tuinverlichting, houten schutting en een handige 
houten berging (voorzien van elektra). De stenen berging is voorzien van elektra en bevindt zich aan de voorzijde van de woning.
De gehele begane grond is voorzien van een laminaatvloer.

1e verdieping:
Via de trap in de hal bereikt u de overloop op de 1e verdieping met toegang tot drie ruime slaapkamers. De overloop is uitgerust met twee handige 
vaste kasten. Aan de voorzijde bevindt zich de grote slaapkamer (ca. 14m²) voorzien van een kastenwand en aan de achterzijde van de woning 
bevinden zich nog twee slaapkamers (ca. 7m² en ca. 9m² ). Een van deze slaapkamers is uitgerust met een vaste kast en beide kamers zijn 
voorzien van rolluiken (hand bediend) en horren voor de ramen. De geheel betegelde badkamer is uitgerust met een douchecabine, een duobad, 
wastafelmeubel met spiegel, designradiator en een zwevend toilet. Deze verdieping heeft vloerbedekking.

2e verdieping:
Via de trap bereikt u de 2e verdieping. 
Deze biedt toegang tot een ruime slaapkamer en tot het heerlijke dakterras.
Deze vierde royale slaapkamer (ca. 20m²) heeft twee vaste kasten, waarvan een is uitgerust met de CV-ketel (Vaillant 2003). Verder is deze kamer 
voorzien van een wastafel, airconditioning en opstelplaats voor de was- en droogmachine. Achter de hoge knieschotten is een zee aan berg-
ruimte. Op het royale dakterras (ca. 19m²), gelegen op het zuiden, is het al vroeg in het seizoen genieten. Hier kijk je uit over het groene park. Deze 
verdieping heeft een laminaat vloer.

Bijzonderheden:
•  Ruime familiewoning met vier slaapkamers.
•  Fraaie groene omgeving met rustige ligging.
•  Diepe achtertuin op het zuiden v.v. buitenkraan en verlichting.
•  Royaal dakterras op het zuiden
•  Handbediend zonnescherm voor de woonkamer.
•  De slaapkamers aan de achterzijde op de 1e verdieping en het raam en de deur naar het dakterras op de 2e verdieping zijn voorzien van horren.
•  Rolluiken (handbediend) op de slaapkamers aan de achterzijde, op de 1e verdieping.
•  De woning is deels v.v. dubbele beglazing en houten kozijnen.
•  Ruime stenen berging aan de voorzijde van de woning voorzien van elektra.
•  Handige 2e houten berging in de achtertuin voorzien van elektra.
•  Verwarming en warmwater door middel van CV-installatie (Vaillant 2003).
•  Definitief energielabel: D.
•  Voldoende (gratis) parkeergelegenheid voor de woning op openbare weg.
•  Woonoppervlakte van deze woning is officieel ingemeten volgens BBMI (Branche Brede Meet Instructie, afgeleide van NEN 2580).

Alle gegevens zijn met grote zorg samengesteld en volgens ons uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid van deze gegevens 
kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is geheel vrijblijvend, de verkoop geschiedt onder voorbehoud goedkeu-
ring opdrachtgever.
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Lijst van zaken

Verlichting, te weten:
- Inbouwspots/dimmers  X
- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers    X
- Losse (hang)lampen    X
Losse)kasten, legplanken, te weten:
- Losse legplanken  X
- Garderobekast grote slaapkamer 1e verdieping  X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- Gordijnrails  X
- Gordijnen    X
- Overgordijnen    X
- Vitrages        X
- Rolgordijnen  X
- Lamellen        X
- Jaloezieen        X
- (Losse) horren/rolhorren  X

Vloerdecoratie, te weten:
- Vloerbedekking  X
- Parketvloer        X
- Houten vloer(delen)        X
- Laminaat  X
- Plavuizen        X
(Voorzet) openhaard met toebehoren        X
Allesbrander        X
Houtkachel        X
(Gas)kachels        X
Designradiator(en)  X
Radiatorafwerking        X
Overig, te weten:
- Spiegelwanden        X
- Schilderij ophangsysteem        X
Keukenblok (met bovenkasten)  X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- Kookplaat  X
- (Gas) fornuis        X
- Afzuigkap  X
- Magnetron        X
- Oven        X
- Combi-oven/combimagnetron  X
- Koelkast        X
- Vriezer        X
- Koel-vriescombinatie  X
- Vaatwasser  X
- Quooker        X
- Koffiezetapparaat    X
Toilet met de volgende toebehoren:
- Toilet  X
- Toiletrolhouder  X
- Toiletborstel(houder)    X
- Fontein  X

Badkamer met de volgende toebehoren:
- Ligbad  X
- Jacuzzi/whirlpool        X
- Douche (cabine/scherm)  X
- Stoomdouche (cabine)        X
- Wastafel  X
- Wastafelmeubel        X
- Planchet        X
- Toiletkast        X
- Toilet  X
- Toiletrolhouder        X
- Toiletborstel(houder)    X
Sauna met toebehoren        X
Schotel/antenne        X
Brievenbus  X
Kluis        X
(Voordeur)bel  X
Alarminstallatie        X
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie  X
Rookmelders  X
(Klok)thermostaat  X
Airconditioning  X

Warmwatervoorziening, te weten:
- CV-installatie  X
- Boiler  X
- Geiser        X
Screens        X
Rolluiken  X
Zonwering buiten  X
Telefoonaansluiting/internetaansluiting        X
Veiligheidsschakelaar wasautomaat    X
Waterslot wasautomaat    X
Zonnepanelen        X
Oplaadpunt elektrische auto        X
Tuinaanleg/bestrating  X
Beplanting  X
Buitenverlichting  X
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder  X
Tuinhuis/buitenberging  X
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging  X
(Broei)kas        X

Overige tuin, te weten:
- (Sier)hek        X
- Vlaggenmast(houder)        X
- Vlaggenstokhouder  X
- Schommel  X
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www.mommersteegmakelaardij.nl


