
Bessemerlaan 131 Utrecht

€ 499.000 k.k.



Omschrijving:

Schitterende klassieke hoekwoning met voor- zij en achtertuin, carport en garage, gelegen in de populaire woonwijk

"Elinkwijk". De woning is volledig gerenoveerd en uitgebouwd aan de achterzijde. Naast de woning is een carport om de fietsen

droog te houden. De woning is goed onderhouden en heeft in de achtergevel een schuifpui met harmonicadeuren, waardoor de

achtergevel volledig open is en de tuin een verlenging is geworden van de keuken. De zonnige achtertuin van maar liefst 16

meter diep ligt op het zuidwesten. 

Elinkwijk is een prachtige klassieke wijk, speels en ruimtelijk opgezet. Om de hoek op het rustige deel van de

Amsterdamsestraatweg zitten een supermarkt, slager, bakker, specialiteitenwinkels en het Julianapark. Kortom, een prachtig

huis op een leuk stukje Utrecht met uitstekende verbindingen met het centrum (10 min) en goede verbinding met de snelwegen

A2 en A12. 

Indeling: 

Begane grond: entree, hal met modern toilet en fonteintje, vernieuwde meterkast, De royale en lichte woonkamer heeft aan de

voorzijde een speel/werkhoek, prachtige uitgebouwde open keuken met keukeneiland en inbouwapparatuur, toegang naar de

zonnige tuin met diverse terrassen. Tevens bevinden zich in de tuin de garage en een extra berging. Hierdoor heeft u niet alleen

veel bergruimte maar ook mogelijkheid voor werken aan huis. 

Eerste verdieping: overloop, twee ruime slaapkamers, waarvan 1 met aansluitende kleedruimte op de hal. De royale, luxe

badkamer is voorzien van een dubbele douche, dubbele wastafel en een 2e toilet. 

Zolder: via een losse trap is de zolder bereikbaar welke geschikt is voor bergruimte. 

De gehele woning is grondig gerenoveerd. Door de strakke afwerking van wanden en vloeren in combinatie met de speelse

keuken en badkamer, het moderne sanitair, de garage en bigebouwen en niet te vergeten de mooie grote tuin, maken deze

woning zeer toegankelijk en heerlijke plek om te wonen.. 

Bijzonderheden:

bouwjaar ca. 1915;

woonoppervlakte ca. 100 m2, inhoud ca. 350,26 m3.

de woning is geheel voorzien van dubbel glas en grotendeels kunststof kozijnen;

verwarming en warm water middels c.v.-combiketel 2009;

buitenschilderwerk 2018;



Soort woning : Hoekwoning met garage

Bouwtype : Bestaande bouw

Bouwjaar : 1915

Ligging : Aan rustige weg, in woonwijk

Woonopp : 100 m²

Perceelopp : 227 m²

Inhoud : 350 m³

Totaal aantal kamers : 4

Aantal slaapkamers : 2

Tuin : Zuidwest, 4.50 x 20.75

Parkeren : Aangebouwd steen, carport

Energielabel :

Kenmerken:

Klasse F
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