
Goedestraat 112 Utrecht

€ 300.000 k.k.



Omschrijving:

In de geliefde wijk Wittevrouwen, ligt deze sfeervolle benedenwoning met kamer-en-suite en mooi aangelegde stadstuin. De

Goedestraat is een begrip in de wijk "Wittevrouwen. Het is een fijne en rustige straat met een brede stoep. Een straat waarbij

de gevels eenheid en historie uitstralen. 

De woning beschikt over een ruime woonkamer met een houten vloer, authentieke schuifdeuren voorzien van glas in lood en

lichte ruimtes door de grote raampartijen. De stadstuin is gelegen op het westen. 

Kenmerkend voor dit heerlijke thuis, is de lichtinval, de hoge plafonds, de originele details en de slimme indeling. 

De benedenwoning is prettig gelegen ten opzichte van diverse voorzieningen, restaurantjes en speciaalzaken aan onder andere

de Biltstraat. De supermarkt voor de dagelijkse boodschappen is op loopafstand. Het bruisende Griftpark ligt om de hoek en

ook het oude stadscentrum is op wandelafstand gelegen. 

Het Centraal Station is per fiets of busverbindingen goed bereikbaar. Universiteitscentrum De Uithof is ook goed per fiets te

bereiken. Er zijn voldoende uitvalswegen richting diverse snelwegen. De Goedestraat is een gewilde, rustige en zeer prettige

woonomgeving. 

Indeling: 

De woning is gelegen op de begane grond en slim en praktisch ingedeeld met een eigen kelder. Vanuit de ruime entree en hal

loop je de fijne en ruime woonkamer (en-suite) in. De sfeervolle en lichte woonkamer heeft een hoog plafond met originele

ornamenten en een mooie houten vloer. Vanuit de hal zijn ook de slaapkamer, badkamer en keuken toegankelijk. De keuken

geeft toegang tot de zonnige stadstuin. 

Begane grond: Entree, hal, meterkast en toegang tot de badkamer die is voorzien van regendouche, toilet, wastafel,

mechanische afzuiging en vloerverwarming. Lichte ruime woonkamer voorzien van houten vloer en openhaard. Via de

authentieke schuifdeuren komt u in de slaapkamer met aansluiting voor de wasmachine. De keuken is gelegen aan de

achterzijde van de woning met toegang tot de tuin en kelder. Keuken is voorzien van inductie kookplaat, afzuigkap, combi-

oven, vaatwasser en koel-vriescombinatie. De recent aangelegde tuin beschikt over smart buitenverlichting. 

Bijzonderheden: 

• Bouwjaar 1880 met karakteristieke uitstraling 

• Rustige, zeer prettige leefomgeving 

• Parkeren kan met vergunning op de openbare weg 

• Praktische indeling met eigen kelder 

• Cv-installatie 2018 met slimme thermostaat (eTwist) 

• Mooie stadstuin op het westen (aangelegd in 2019) 

• Nieuwe keuken en badkamer (2018) 



• Glad gestucte wanden (2018) 

• VvE €192,42 per jaar (Aansprakelijkheidsverzekering en opstalverzekering) 

• In volle eigendom 

• Oplevering in overleg 

Soort woning : Benedenwoning

Bouwtype : Bestaande bouw

Bouwjaar : 1880

Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk

Woonopp : 44 m²

Inhoud : 197 m³

Totaal aantal kamers : 2

Aantal slaapkamers : 1

Tuin : West, 5 x 3.20

Energielabel :

Kenmerken:

Klasse D
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