
Van Hoornekade 3B Utrecht

€ 350.000 k.k.



Omschrijving:

In het zonnige complex Geuzenveste ligt op de vierde verdieping dit sfeervolle driekamer appartement van 88m² met een

parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage en tevens een eigen fietsenberging. 

Het appartement is gunstig gelegen met uitvalswegen naar het centrum en de ring Utrecht. Binnen 10 minuten fietsen sta in het

in het bruisende hart van Utrecht. Alle voorzieningen zoals het winkelcentrum Rokade, de winkeltjes aan de

Amsterdamsestraatweg, station Zuilen, sportfaciliteiten en het Julianapark zijn om de hoek gelegen. Kortom een ideale locatie. 

Onderdeel van de wijk Zuilen is de Geuzenwijk. De straten in dit authentieke deel van Utrecht zijn vernoemd naar de Geuzen,

die in de Tachtigjarige Oorlog streden voor de vrijheid van Nederland. Leven in Geuzenwijk betekent letterlijk wonen op

historie. In de bouwgrond zijn resten uit de Romeinse Tijd gevonden en overblijfselen van een klooster. Moderne wonen dus

met een knipoog naar vroeger. 

Indeling: 

Begane Grond; Bellenplateau met video-installatie, portiek met postkasten, lift en trappenhuis, toegang tot de bergingen en de

aangrenzende parkeergarage. 

Vierde verdieping; entree, hal met meterkast en bergkast. Toegang tot alle ruimtes waarvan aan de voorzijde twee slaapkamers,

een apart toilet met wandcloset, een eenvoudige badkamer voorzien van wastafel, douche en wasmachine-aansluiting, aan de

achterzijde een lichte en brede living met open keuken voorzien van inbouwapparatuur. 

Bijzonderheden: 

• Bouwjaar 2011 

• Modern en goed onderhouden licht complex 

• Schilderwerk buiten 2020 

• Geïsoleerde vloer 

• Eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage 

• Eigen berging voor bijvoorbeeld fietsen 

• Erfpacht is eeuwig durend afgekocht 

• Actieve en gezonde VvE heeft een maandelijkse bijdrage van € 110 ,- per maand voor opstalverzekering, glasverzekering,

rechtsbijstandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, schoonmaakkosten, huismeester, voorschot stookkosten, voorschot

groot onderhoud. MJOP is aanwezig 

• Oplevering in overleg 



Soort woning : Appartement met lift en garage

Bouwtype : Bestaande bouw

Bouwjaar : 2011

Ligging : In woonwijk

Woonopp : 88 m²

Inhoud : 278 m³

Totaal aantal kamers : 3

Aantal slaapkamers : 2

Parkeren : Parkeerkelder

Energielabel :

Kenmerken:

Klasse A
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