
Burgemeester van Tuyllkade 77bis Utrecht



Omschrijving:

Royale sfeervolle bovenwoning met prettig balkon op het noorden. Deze woning ligt in een brede en groene straat in de wijk

"Zuilen" en is goed onderhouden. Het woonoppervlak is 79.80 m² en is verdeeld over prettige ruimtes met een functionele

indeling. Kortom het is zeker de moeite waard om hier te komen kijken. 

Ligging is in de gezellige wijk Zuilen in Utrecht Noord. De wijk heeft een kenmerkende sfeer door de kronkelende wegen en

het vele groen. U vindt op loopafstand van de woning allerlei voorzieningen en winkels zowel bij de Rokade als aan de

Amsterdamsestraatweg. Zo zijn er De Albert Heijn, Kruidvat, Hema, warme bakker (voor warme broodjes op

zaterdagmorgen!), een met goud bekroonde slager. Daarnaast zijn er allerlei leuke tentjes in de buurt om wat te eten als

bijvoorbeeld "De Kleine Baron", “Bij Gijs” of voor een lekker broodje naar “Bagels en Beans” of “The Sandwich company”.

Het prachtige Julianapark ligt op zo'n tien minuten lopen. Dit park is niet het bekendste park van Utrecht, maar wel het

allerleukste! Er wordt in de lente en zomer bijzonder veel georganiseerd: van een wereldmuziekfestival tot hardloop-clinics.

Binnen 10 minuten bent u op de fiets in het centrum en de diverse uitvalswegen zijn snel bereikbaar. Als je liever de natuur in

gaat dan fiets je zo langs de Vecht naar “Fort aan de klop”. 

Omschrijving Entree/hal; meterkast vernieuwd in 2017 en trapopgang naar de overige verdiepingen. 

Eerste verdieping Overloop; badkamer met douche, wastafel en opstelplaats voor wasmachine; separaat toilet met fontein;

living verdeeld over een woonkamer aan de voorzijde met vaste kast en aan de achterzijde eetkamer met toegang tot het balkon

en de keuken. De keuken is in 2017 vernieuwd en is voorzien van div. inbouwapparatuur zoals 5 pits gasfornuis, vaatwasser,

afzuigkap, koelkast met vriesvak en een combi magnetron. De wanden zijn strak gestuukt en op de vloer ligt een mooie houten

vloer. 

Tweede verdieping Overloop; kleine slaapkamer, vaste kast en dakkapel; royale master bedroom met vaste kast en dakkapel;

tot slot is er nog een technische ruimte waar de cv-ketel staat opgesteld en toegang geeft aan een zee van bergruimte. 

Balkon 

Prettig balkon aan de achterzijde van het appartement over de volledige breedte 

Bijzonderheden

Ook ideaal voor een studerend kind; - Verwarming en warm water middel CV Combi ketel (2012); - Volledig voorzien

van dubbel glas;

Active VvE, deze bijdrage zijn € 90,69; - In de straat is voldoende gratis parkeergelegenheid;

Er is een stenen berging aanwezig;

Goede ontsluiting naar diverse uitvalswegen;

Op fietsafstand van de binnenstad van Utrecht.



Soort woning : Bovenwoning

Bouwtype : Bestaande bouw

Bouwjaar : 1945-1959

Ligging : In woonwijk

Woonopp : 79 m²

Inhoud : 273 m³

Totaal aantal kamers : 4

Isolatie : vloerisolatie

Kenmerken:
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