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KENMERKEN

Woonoppervlakte 104 m² 
Perceeloppervlakte 308 m²
Inhoud 400 m³
Bouwjaar 1919

Vraagprijs

€ 700.000

k.k.



Amsterdamsestraatweg 915
Utrecht



Omschrijving
**Mensen die wonen en werken of hobby 
willen combineren, opgelet! **

Deze heerlijke en sfeervolle woning met 
separate loods mogen wij u nu aanbieden!




Gelegen op het mooiste stukje van de 
Amsterdamsestraatweg, op de rand met 
het dorp Maarssen is deze heerlijke 2-
onder-1 kap woning met royale 
opslagruimte-loods te vinden. Wonen op 
loopafstand van winkels en 
sportfaciliteiten met uitzicht op het 
Amsterdam-Rijnkanaal, deze woning heeft 
het allemaal! Bereik met 10 autominuten 
het centrum van Utrecht en verschillende 
uitvals- en snelwegen zoals de A2 en de 
A27. 




de indeling van deze woning is als volgt:




Parkeer de auto('s) in eigen garage 
voorzien van elektrische deuren gelegen 
in de achtertuin, of op de openbare 
parkeergelegenheid aan de voorzijde van 
de woning. Bereik via de voortuin de 
entree van de woning en betreed de hal 
met trapopgang, meterkast, toilet en deur 
naar de woonkamer. De royale 
doorzonkamer is aan de voorzijde 
voorzien van een gezellige erker en aan de 
achterzijde een schuifpui met toegang tot 
de achtertuin. Geniet van de gezellige 
avonden rondom de sfeervolle haard. De 
in 2022 gerenoveerde keuken is voorzien 
van diverse inbouwapparatuur zoals een 
vaatwasser, oven en kookplaat. De 
bijkeuken betreedt u via de deur in de 
keuken, hier treft u de 
witgoedaansluitingen, cv-ketel en toegang 
tot de tuin. De tuin op het noordoosten is 
de perfecte plek om de hectiek van de 
stad te ontvluchten. 




De eerste verdieping: 




Bereik de overloop van de eerste 
verdieping welke toegang geeft tot de drie 
royale slaapkamers waarvan één met 

balkon en de badkamer voorzien van 
ligbad, douchecabine, toilet en wastafel 
met wastafelmeubel. 




Het bijgebouw:




Als kers op de taart treft u in de achtertuin 
een geweldig bijgebouw. De begane 
grond is momenteel in gebruik als opslag 
en werkplaats en is voorzien van 2 deuren 
te betreden via de achterliggende straat. 
Het geheel is voorzien van elektra, 
centrale verwarming en water. Bereik via 
de trap de verrassing van deze woning, 
op de eerste verdieping van het 
bijgebouw is een ruime werkplek/kantoor 
gerealiseerd met keuken voorzien van 
witgoedaansluitingen, een badkamer met 
toilet, douchecabine en wastafel, en 3 
ruime kamers/kantoorruimten. Elke ruimte 
is voorzien van een dakraam. 






Kenmerken:

- Fantastische ligging met uitzicht op het 
Amsterdam-Rijnkanaal

- Ruim bijgebouw/loods met eigen 
keuken en sanitaire ruimte en 
kantoorruimte

- 3 Slaapkamers in de woning 

- Gezellige haard

- Keuken uit 2022 

- Voorzijde volledig voorzien van kunststof 
kozijnen in 2019



















































Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond BG (garage) 



Plattegrond 1e verd. (garage)



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Bekijk deze woning online!
www.welsmakelaardij.nl

Amsterdamsestraatweg 915, Utrecht

Scan deze code en 

bekijk de woning 

op je mobiel!



 Kampweg 34 | 3769 DG  Soesterberg
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