
BAKEMASTRAAT 19 3544 MT UTRECHT

Geschakelde 


2 onder 1 kap woning

185m2 


woonplezier

Met eigen parkeerplek

WONEN

Uw thuis?

RE/MAX Gildenhof 


Europaplein 705


3526WP Utrecht

030-7210678


gildenhof@remax.nl


makelaars-van-gildenhof.nl
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Wonen in Utrecht 

doe je met RE/MAX
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Is dit jouw droomhuis?

bij de Fullservice makelaar

WELKOM

Het wereldmerk in de makelaardij nu ook voor 

Utrecht en omstreken. Bij ons ligt de rode loper 

klaar! Niet alleen voor iedere klant maar ook 

voor iedere aangesloten of toekomstige 

makelaar die van aanpakken houdt!

Met een RE/MAX makelaar ben jij in 


goede handen!

 

Volg en like ons online

@remaxgildenhof


facebook.com/remaxgildenhof
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WOONOPPERVLAKTE

185 m²
INHOUD

652 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

220 m²
BOUWJAAR

2006
KAMERS

6
SLAAPKAMERS

4

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



stadsverwarming





ENERGIELABEL:



A





TUINLIGGING:



zuidoost





PARKEREN:



eigen parkeerplek/

openbaar parkeren





BERGING:
ja
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KOM VERDER
BAKEMASTRAAT 19

Deze brede geschakelde 2 onder 1 kapwoning met eigen parkeerplaats is 

van buiten én binnen een lust voor het oog! De karakteristieke bouwstijl 

met rode baksteen en de langgerekte ramen geeft deze eindwoning veel 

uitstraling. Binnen biedt het uitstekend onderhouden huis maar liefst 

185m2 modern woongenot. 





De riante woonkamer, de aparte eetkamer en de goed uitgeruste, luxe 

keuken beschikken elk over dubbele openslaande deuren naar buiten. In 

de vier ruime en lichte slaapkamers hebben alle leden van het gezin een 

fijne eigen plek, en de badkamer is voorzien van een ligbad én een aparte 

regendouche. 





Indeling 


Begane grond: 


De lichte en ruime entreehal heet je welkom in de woning. Je vindt hier de 

open houten wenteltrap naar boven, de meterkast en een volledig 

betegelde toiletruimte met zwevend toilet en fonteintje. Via de entreehal 

kom je in de keuken en woonkamer. De uitgebouwde woonkamer is 

heerlijk ruim en biedt alle plaats aan een tuingerichte, comfortabele 

loungehoek. Aangrenzend aan de woonkamer is de eetkamer, waar je een 

grote, gezellige eettafel kwijt kunt en een inbouwkast hebt. Beide ruimtes 

baden in het licht dankzij de grote ramen, die bijna van plafond tot vloer 

lopen. Vanuit de eetkamer geven dubbele openslaande deuren toegang 

tot de achtertuin. Als je deze deuren openzet, haal je buiten naar binnen 

en wordt de tuin een waar verlengstuk van de woon- en eetkamer.  De luxe 

open keuken ligt aan de voorzijde van de woning. De strakke keuken is 

werkelijk van alle gemakken voorzien en een droom voor iedereen die van 

koken houdt. De keuken is voorzien van inbouwapparatuur. Zo beschik je 

over een vierpits keramische kookplaat, magnetron, oven, vaatwasser 

(verhoogd), koelkast en aparte inbouwvriezer met drie lades. Aan het 

grote kookeiland van 3mx1,2 m heb je alle ruimte om te koken. Ook is hier 

een bar waar je met 6 mensen aan kunt eten. Je kunt hier 's ochtends 

ontbijten of je gasten kunnen hier een aperitiefje nemen terwijl jij staat te 

koken. De keuken biedt verder veel opbergruimte en heeft dubbele 

openslaande deuren naar de voortuin, die deel wordt van de keuken als de 

deuren openstaan. Op de gehele begane grond liggen antracietkleurige 

plavuizen die doorlopen in alle vertrekken. De wanden zijn alle voorzien 

van spuitwerk, wat het moderne wooncomfort vergroot. 





1e verdieping: 


De eerste slaapkamer kijkt uit op de tuin en heeft twee ramen . De kamer 

is praktisch in te delen en erg licht. De tweede slaapkamer is extra ruim en 

licht dankzij de dakkapel. In de onderbouw heb je extra opbergruimte en 

het raam van de dakkapel is voorzien van een hor. Tevens is ook deze 

VRAAGPRIJS 

€ 775.000 K.K.
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achterzijde voorzien van elektrische rolluiken. Aan de voorzijde van de woning ligt de derde slaapkamer. Deze 

kamer is nu ingedeeld als walk-in closet. Deze kamer is voorzien van het Franse balkon met dubbele openslaande 

deuren. De kamer heeft ook nog een trapkast.


De badkamer is luxe en uitgerust met zowel een ligbad met een inloop regendouche. Je beschikt verder over een 

designradiator, enkele wastafel in meubel, spiegel met geïntegreerde verlichting/BT een toilet en mechanische 

ventilatie. 





2e verdieping: 


Vanaf de overloop heb je toegang tot de vierde slaapkamer, mogelijkheid tot vijfde slaapkamer. De dakkapel met 

horren en ook elektrische rolluiken zorgt voor extra veel ruimte en licht. Onder de schuine kap is aan zowel de 

voor- als achterzijde extra bergruimte gecreëerd. In de kamer vind je de aansluitingen voor de wasmachine en 

droger. Ook heb je er een grote bergruimte, die je desgewenst als kledingkast kunt gebruiken. 


Buiten: 


Op de oprit beschik je over een eigen parkeerplaats. In de bestrate voortuin, die van de straat wordt 

afgescheiden door een groene heg, kun je een zitje creëren dat via de keuken toegankelijk is. De achtertuin op 

het zuidoosten is onderhoudsvriendelijk aangelegd. In de tuin staat ook de houten berging. De tuin met achterom 

heeft royale afmetingen en is de perfecte plek om met familie en vrienden te ontspannen. 





Kenmerken en bijzonderheden: 


• Woonoppervlak ca. 185m2 en perceel 220 m2;


• 4 volwaardige slaapkamers, 5 slaapkamers mogelijk;


• Vloerverwarming aanwezig op de begane grond;


• Erfpacht gemeente Utrecht, eeuwigdurend afgekocht (AV1989);


• Zonnige, brede tuin op het zuidoosten;


• Eigen oprit;


• Volledig voorzien van dubbele beglazing, energielabel A;


• De woning wordt verwarmd middels stadsverwarming;
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Ruime 




woon- eetkamer 




van 




 80m2
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Bijschrift

Heerlijke 




woonkeuken 




met bar
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Brede tuin op 




zuidoosten
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Tuin met achterom
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4 ruime 
slaapkamers
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Achterzijde woning




voorzien van




elektrische 




rolluiken
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Mogelijkheid 5e slaapkamer
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
BAKEMASTRAAT 19  UTRECHT
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LOCATIE OP DE KAART
BAKEMASTRAAT 19  UTRECHT
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Lampen in de woonkamer gaan mee, lamp op de 
overloop en badkamer blijven in de woning

X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Alle kasten gaan mee X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 - Vloerkleden X

 - Zeil boven X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - Krukken X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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UTRECHT
WONEN IN

Utrecht is een van de eerste huidige steden die stadsrecht heeft gekregen, namelijk 

sinds 1122. Van oorsprong zijn veel panden in het oude centrum middeleeuws, dus er 

zijn maar liefst 1.400 rijksmonumenten en 1.600 gemeentelijke monumenten. De 

prachtige oude straten, de gezellige cafés, restaurants en winkels maken van Utrecht 

een zeer gewilde stad. Daarom zijn de prijzen van de woningen in Utrecht nog 

steeds stijgende. Utrecht is een centraal gelegen stad. Mede hieraan dankt Utrecht 

zijn gunstige economische positie. 

Heerlijk wonen
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OUDE BINNENSTAD



WONEN IN 


LEIDSCHE RIJN 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Hans Konings

Utrecht
Makelaar

06-31905242 

hanskonings@remax.nl

www.makelaars-van-gildenhof.nl

Gratis waardebepaling; 


weten wat je huis waard is

Weten wat je huis waard is, is niet alleen 

handig wanneer je je huis wilt verkopen. 


Ook voor het oversluiten van je hypotheek 


of de financiering van je verbouwing is het 

fijn om de waarde van je huis te weten. 


Je huis kan zomaar een overwaarde hebben!


Overweeg je om je huis te verkopen? 


Begin dan alvast met een gratis waarde-

bepaling door één van onze makelaars!

Hoe werkt een gratis 


waardebepaling?

Uitgebreide onderhoudscheck


 


Advies over verbeterpunten


 


De marktanalyse (wat doen 


vergelijkbare huizen?)


 


Concurrentie analyse


 


Marktpositie en verkoopadvies

BETROKKEN AANKOOP-


MAKELAAR UTRECHT
Onze werkwijze: altijd bereikbaar en gedegen advies. 


Het gehele aankooptraject uitbesteed aan één van onze 


makelaars zodat je je volledig ontzorgd kunt voelen!

RE/MAX Gildenhof | Europaplein 705, 3526WP Utrecht | 030-7210678 | gildenhof@remax.nl | makelaars-van-gildenhof.nl

Ook ‘s avonds en in het 
weekend beschikbaar

Voor 98% van onze klanten 
vinden wij het droomhuis

Alle info die jij nodig 

hebt, wanneer je het 

nodig hebt

Wij krijgen een 9.6 

van meer dan 250 

tevreden klanten


