
Werner Helmichstraat 89 Utrecht

€ 350.000 k.k.



Omschrijving:

In de populaire wijk Zuilen ligt deze compleet gerenoveerde bovenwoning van 85,7m2 met balkon op het oosten, twee

slaapkamers, studieruimte, aparte wasruimte, een vernieuwde badkamer. Op loopafstand liggen hippe winkels, horeca en het

mooie Julianapark. Natuurgebied aan De Vecht en Oud Zuilen liggen om de hoek en het hartje Utrecht met o.a. het centraal

Station zijn binnen tien minuten fietsen te bereiken. Tevens is Station Zuilen op loopafstand en voor de deur kunt u vrij

parkeren. 

Indeling: 

Begane grond: entree met nieuwe frisse vloerbedekking, hal met meterkast en trapopgang naar de eerste verdieping. De trap is

nieuw bekleed met vloerbedekking. 

Eerste verdieping: Overloop met vaste kast, toilet, zijkamer. Lichte woonkamer, geheel nieuwe open keuken met diverse

inbouw-apparatuur en deur naar het balkon met nieuwe dakbedekking en omheining. De gehele vloer is voorzien van nieuwe,

doorlopende en visgraat laminaat. 

Tweede verdieping: Lichte overloop, twee goede slaapkamers, beide met vaste kast, vernieuwde moderne badkamer met

douche en wastafel meubel en een aparte kamer voor de wasmachine en droger. 

Bijzonderheden: 

• Compleet gerenoveerd 2021 

• Vernieuwde keuken, badkamer en toilet 2021 

• Vernieuwde dakbedekking 2021 

• Vernieuwde laminaat vloeren 2021 

• Schilderwerk buiten 2021 

• Balkon nieuwe dakbedekking en omheining 2021 

• C.V. Bosch 2008 

• Bouwjaar ca. 1926 

• De VvE bijdrage zijn maandelijks €40,- voor o.a. een opstalverzekering en een voorschot voor onderhoud. Zij vergaderen

doorgaans één maal per jaar, beheren een eigen rekening en staan ingeschreven bij de Kvk. 

• Geheel voorzien van dubbele beglazing 

• Zeer stoere praktische en instap-klare woning 

• Oplevering in overleg 



Soort woning : Bovenwoning

Bouwtype : Bestaande bouw

Bouwjaar : 1926

Ligging : In woonwijk

Woonopp : 85 m²

Inhoud : 284 m³

Totaal aantal kamers : 4

Aantal slaapkamers : 2

Energielabel :

Kenmerken:

Klasse F
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