
Ruim en modern 
appartement
Centraal gelegen

UTRECHT
Spaaklaan 45 a

Vraagprijs

€ 359.000,- k.k.

030-2311000 | utrecht@beumer.nl

www.beumer.nl



Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


250 m3




Woonoppervlakte:

69 m2




Perceeloppervlakte:


0 m2




Bouwjaar:

1959

Gezonde en actieve VvE (bijdrage 77,85 euro 
p/m)
Zeer royale tuin
Gerealiseerd in 2016
Centrale locatie nabij winkelcentrum, bus- en 
tramhaltes, Utrecht stad
HR++ beglazing en zonnepanelen op komst
Oplevering in overleg.



Keurig onderhouden

Ruim en modern appartement 
(gerealiseerd in 2016) met 2 slaapkamers 
en een zeer royale achtertuin van maar 
liefst 100 m2!




De woning ligt op een centrale locatie 
nabij winkelcentrum Nova, diverse bus- 
en tramhaltes en uitvalswegen. De 
fietsafstand tot Utrecht Centraal 
bedraagt slechts 10 minuten. 




Het volledige gebouw is in 2016 grondig 
gerenoveerd, destijds zijn de voormalige 
bergingen op de begane grond omgezet 
tot 14 benedenwoningen. Het unieke 
aan dit royale appartement is de voor- 
en achtertuin, een enorme buitenruimte 
voor Utrechtse begrippen. De woning 
voelt door de renovatie aan als 
nieuwbouwwoning en is zeer goed 

geïsoleerd met o.a.  HR++ beglazing en 
een sedumdak op de berging. Op de 
planning van de VvE staat de komst van 
zonnepanelen voor de algemene 
ruimten. De verwarming geschiedt 
middels een cv ketel uit 2016 (Intergas 
Kombi Kompakt).




   



Begane grond:

Portiek met brievenbussen en trappenhuis. De
voordeur van het appartement bevindt zich direct
aan de rechterzijde. Vanuit de hal zijn de twee
slaapkamers bereikbaar, net als de toiletruimte, de
cv ruimte en meterkast, de badkamer en de living
met open keuken.





De moderne open keuken is voorzien van diverse
inbouwapparatuur zoals een AEG combi oven
(2020), vaatwasser (2021), gaskookplaat,
afzuigkap en een ingebouwde koelkast en vriezer.
Het volledige appartement heeft een nette
laminaatvloer, met uitzondering van de badkamer
en toilet waar een keurige tegelvloer ligt.





Buiten:

Vanuit de ruime living bereik je via de open
keuken de royale achtertuin . De tuin kent
meerdere terrassen, een gazon, fraaie
overkapping en een praktische (fietsen)berging
met achterom. Ook beschikt het huis over een
voortuin met mooie groene heg waardoor je veel
privacy hebt. 





Locatie

op de kaart



Plattegrond



Kadastrale kaart



netto m2    

Gebruiksoppervlakte wonen 69.30

Overige inpandige ruimte 0.00

Gebouwgebonden buitenruimte 5.80

6.20

bruto inhoud m3

18.00

Getekend door:
Josephine Dekkers

Adres:

Postcode:

Spaaklaan 45, Utrecht 

Bruto inhoud m3                                 
(wonen + overige)

250.00

3527 SC

Externe bergruimte

Meetrapport inhoud

Meetrapport oppervlakte

Inhoud bijgebouw

Josephine Dekkers



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - geiser X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Lijst van zaken



Het team van 
Beumer De Meern

Joyce Niek Kim 

Erik Manon Xander

Sandra Bart

https://www.beumer.nl/medewerker/joyce-de-wolff/
https://www.beumer.nl/medewerker/niek-maathuis/
https://www.beumer.nl/medewerker/kim-schipper-van-vliet/
https://www.beumer.nl/medewerker/erik-bosman/
https://www.beumer.nl/medewerker/manon-pieterse/
https://www.beumer.nl/medewerker/xander-groot/
https://www.beumer.nl/medewerker/sandra-schijf/
https://www.beumer.nl/medewerker/bart-muller/
https://www.beumer.nl/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/


Het team van 
Beumer Hypotheken

 
Jeroen Roland Reinier

Anouck Laura Vivian

Maurice

https://www.beumer.nl/medewerker/jeroen-landzaat/
https://www.beumer.nl/medewerker/roland-luijer/
https://www.beumer.nl/medewerker/reinier-bruin
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/
https://www.hypotheekshop.nl/afspraak-maken/utrechtdemeern/


Aantekeningen



Aantekeningen



Heb je 

interesse?

Maliebaan 71

3581 CG Utrecht




030-2311000

utrecht@beumer.nl

www.beumer.nl


