
Dieselweg 5 Utrecht

€ 349.000 k.k.



Omschrijving:

Deze zeer goed onderhouden tussenwoning van ca. 74 m², gelegen op een uitstekende locatie in de populaire buurt Elinkwijk,

beschikt over een externe studeerkamer met vide achter in de tuin. Door de glazen uitbouw aan de achterzijde van het huis

komt veel licht de woning binnen. De lichtstraat boven de eetkamer geeft een open en ruim gevoel. De kozijnen, deuren en

ramen aan de buitenzijde zijn in september 2020 volledig geschilderd. 

Indeling 

Begane grond: hal, trap, woonkamer, kast, ruime eetkamer met openslaande deuren naar de tuin, half open keuken voorzien

van origineel granito blad, inbouwoven, 5-pits gasfornuis, afzuigkap, voldoende keukenkasten. Bijkeuken met toegang tot het

toilet, aansluiting voor wasmachine en droger, en toegang tot bergvliering boven de keuken. Tuin, berging. 

1e verdieping: overloop, trap, slaapkamer met 3 ingebouwde kasten, badkamer met ligbad, douche, wastafel, spiegelkast en

toilet. 

2e verdieping: slaapkamer voorzien van dakkapel met draaikiepramen, bergruimte achter de knieschotten. 

Extern bijgebouw: studeer-, hobby- of logeerkamer met gaskachel en vliering met bergruimte, separate berging met

achteruitgang. 

In de directe omgeving vind je onder meer een slager, bakker, supermarkt, koffietentjes en een snackbar. Ook zijn er diverse

restaurants in elke prijsklasse in de buurt en diverse afhaalgelegenheden. Op steenworp afstand bevindt zich het Julianpark waar

je het hele jaar prachtig kunt wandelen en hardlopen en gedurende de zomer heerlijk kan picknicken. 

De gunstige ligging biedt tevens een goede verbinding met snelwegen als de A2 richting Amsterdam en 's-Hertogenbosch, de

A12 richting Arnhem en Den Haag en de A28 richting Amersfoort en Zwolle. De auto kan gratis voor de deur worden

geparkeerd en 20 meter verderop vertrekt de bus die je in 10 minuten naar het gezellige stadscentrum van Utrecht en het

Centraal station brengt. Op de fiets zijn deze ook in 10 minuten bereikbaar en Station Zuilen in slechts 5 minuten. 



Soort woning : Tussenwoning

Bouwtype : Bestaande bouw

Bouwjaar : 1926

Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk

Woonopp : 73 m²

Perceelopp : 106 m²

Inhoud : 277 m³

Totaal aantal kamers : 5

Aantal slaapkamers : 2

Tuin : 4.87 x 8.30

Isolatie : dubbel glas

Energielabel :

Kenmerken:

Klasse E
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