
Amperestraat 4 Utrecht

€ 375.000 k.k.



Omschrijving:

Gelegen in de zeer populaire en bloeiende wijk Zuilen te Utrecht, ligt deze karakteristieke jaren dertig tussenwoning van 81m²

met fijne tuin, ruime schuur en achterom. In deze wijk wonen steeds meer jonge gezinnen. Het winkelcentrum Rokade en de

winkels aan de Amsterdamsestraatweg liggen op steenworp afstand. Diverse kinderopvangmogelijkheden, scholen, sociale- en

medische wijkvoorzieningen bevinden zich op loopafstand. De bereikbaarheid is uitstekend en u kunt gratis parkeren in de

straat. Het Julianapark ligt op loopafstand en met de fiets bent u in een kwartier in hartje Utrecht. Het NS Station Zuilen ligt op

een afstand van vijf minuten fietsen. 

Indeling: 

Begane grond; Entree hal met meterkast, trapopgang en toilet met authentieke details. Toegang tot de woonkamer met typische

erker en open eetkamer met haard en openslaande deuren naar de tuin. Vanuit de eetkamer toegang tot de gesloten keuken met

uitzicht en deur naar de diepe tuin van maar liefst tien meter lang plus een aparte schuur. 

Eerste verdieping; overloop met ruimte voor de Cv-installatie, toegang naar de slaapkamers. Een slaapkamer aan de voorzijde

met praktische inbouwkast en één slaapkamer aan de achterzijde. Toegang tot de badkamer met authentiek tegelwerk, wastafel,

toilet en douche. 

Via de overloop is de trapopgang naar de tweede verdieping. Daar bevind zich een slaapkamer met een dakraam aan de

voorzijde en een dakraam aan de achterzijde, opbergruimte onder het schuine dak en inbouwkast. 

Bijzonderheden: 

• Geïsoleerde gevels, keukenvloer, dakisolatie aan de voorzijde 

• Houten vloeren van goede kwaliteit 

• 2020 nieuwe meterkast en zonnepanelen 

• 2020 nieuwe Cv-installatie Remeha Avanta 

• Bouwtechnisch rapport is aanwezig 

• Oplevering in overleg 



Soort woning : Tussenwoning

Bouwtype : Bestaande bouw

Bouwjaar : 1931-1944

Ligging : In woonwijk

Woonopp : 81 m²

Perceelopp : 91 m²

Inhoud : 292 m³

Totaal aantal kamers : 4

Aantal slaapkamers : 3

Tuin : Noordwest, 2.90 x 10

Kenmerken:
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