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KENMERKEN

Woonoppervlakte 75 m² 
Perceeloppervlakte -
Inhoud 237 m³
Bouwjaar 1993
Energielabel A

Vraagprijs

€ 350.000

k.k.



Amsterdamsestraatweg 907 h
Utrecht



Omschrijving
Gelegen op een unieke locatie, met 
prachtig uitzicht op het Amsterdam-
Rijnkanaal op loopafstand van winkels en 
sportfaciliteiten is dit heerlijke, lichte en 
instapklare 3-kamer appartement met 
eigen garage te vinden! Op 5 autominuten 
van de A2 ligt dit appartement niet alleen 
fijn ten opzichte van Utrecht maar zijn ook 
steden en dorpen zoals Amsterdam en 
Breukelen met 15-30 minuten te bereiken. 
Het complex welke beschikt over een lift 
is geschikt voor zowel starters alsmede 
senioren. 




Wonen in Utrecht met zicht op het water 
en op loop- en fietsafstand van bos en 
natuur. Bereik centrum Utrecht in 10 
minuten door gebruik te maken van het 
openbaar vervoer, auto of fiets. 




Het appartement: 




Parkeer de auto op het eigen 
parkeerterrein van het 
appartementencomplex of in uw eigen 
garage en bereik via de centrale entree 
voorzien van bellentableau en toegang tot 
de inpandige boxen de 2e verdieping met 
de lift of trap. De galerij geeft toegang tot 
de entree van dit appartement. De hal 
leidt u langs de 2 slaapkamers, het 
separaat toilet met fontein, de badkamer 
voorzien van inloopdouche, 
wastafelmeubel en witgoedaansluitingen 
en deur naar de woonkamer. 




De royale woon- eetkamer beschikt over 
een grote raampartij aan de voorzijde 
welke fraai uitzicht over de 
Amsterdamsestraatweg en het 
Amsterdam-Rijnkanaal biedt. De keuken 
in L opstelling beschikt over diverse 
inbouwapparatuur zoals vaatwasser, 
koelkast, 4 pits gasfornuis en oven. De 
voorzijde van deze woning is voorzien van  
elektrische zonwering (screens) en 
kunststof kozijnen met dubbelglas. 





De garage: 

Deze handige ruimte is voorzien van 
elektra, verlichting en water. Dit alles 
maakt het de perfecte opslag voor auto 
en/of huisraad. 




Kenmerken van dit appartement: 

- Elektrische zonwering

- Op loopafstand van winkels

- Vrij uitzicht 

- Complex is voorzien van een lift

- De woning is keurig onderhouden

- Garage met elektra en water

- Gelegen op de 2e verdieping

- Energielabel A























































Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond garage



Plattegrond berging



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



 Kampweg 34 | 3769 DG  Soesterberg
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