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KENMERKEN

Woonoppervlakte 152 m² 
Perceeloppervlakte 0 m²
Inhoud 487 m³
Bouwjaar 2004
Energielabel B

Vraagprijs

€ 525.000

k.k.



Salamander 13
Odijk



Omschrijving
Zoekt u naar ruimte en gelijkvloers 
wonen? dan is dit uw woning! Dit 
verrassend ruime en lichte appartement is 
zeer centraal gelegen. Het appartement 
geeft prachtig uitzicht door de grote 
raampartijen. Het is erg ruim met een 
totaal woonoppervlak van ongeveer 170 
m² en gelegen op de hoek van de eerste 
verdieping. Het appartement beschikt 
over een fijn balkon waar u heerlijk van het 
uitzicht kunt genieten.




Ligging:

Odijk ligt in het midden van het land, op 
15 min reizen met de bus van Utrecht. Het 
appartement is centraal gelegen in het 
dorp en op loopafstand van de winkels 
van het gezellige centrum en van 
openbaar vervoer, gezondheidscentrum, 
scholen, speeltuinen en 
sportaccommodaties. 

Op fietsafstand liggen onder andere het 
NS-station van Driebergen/Zeist en het 
Utrecht "Science Park".

De woning ligt gunstig ten opzichte van 
de uitvalswegen A12, A27 en A28. Toch is 
de ligging rustig en omgeven met volop 
natuur en mooie wandel- en fietsroutes 
langs de zeer nabij gelegen mooie 
Kromme Rijn.




Indeling




Begane grond:

Afgesloten centrale hal voorzien van 
postvakken, bellentableau met video 
intercom, trappenhuis, lift en toegang naar 
de bergingen. De voordeur wordt 
elektrisch geopend.




Tweede verdieping:

Entree, zeer ruime hal met meterkast. 
Vanuit de hal is de riante woonkamer 
bereikbaar. De woonkamer en keuken 
bieden prachtig uitzicht over het mooie en 
groene dorp Odijk. Aansluitend aan de 
woonkamer bevindt zich de open keuken. 
De keuken is voorzien van diverse inbouw 

apparatuur. De keuken biedt tevens 
doorgang naar het zeer royale balkon.




Vanuit de hal zijn de badkamer, met 
sauna, toilet, de twee slaapkamers, "walk 
inn" closet en de ruime berging te 
bereiken. De badkamer beschikt over een 
wastafel, sierradiator, douchecabine en 
een sauna. De berging is voorzien van 
wasmachine- en droogmachine 
aansluiting, een gootsteen , CV- ketel en 
een balansventilatie systeem met warmte 
terugwinning. De beide slaapkamers zijn 
heerlijk qua formaat en ligging.

Bijzonderheden : 




• Woning heeft gunstige ligging t.o.v. de 
winkels, de gezondheidszorg, het 
openbaar vervoer en het 

        snelwegennet;

• Dubbele HR beglazing aanwezig in het 
gehele appartement: energielabel B

• zeer royaal appartement

•       Screens







































Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



 Kampweg 34 | 3769 DG  Soesterberg
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