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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1920

Soort: eengezinswoning

Kamers: 4

Inhoud: 356 m³

Woonoppervlakte: 100 m²

Perceeloppervlakte: 69 m²

Verwarming: c.v.-ketel

Isolatie: dakisolatie, dubbel glas



Een huis waar je je direct thuis in voelt. Roost aan de Singel. Boodschappen kun 
In één van de leukste straatjes van de je hier doen bij de Eco Plaza, Plus, Aldi 
Bloemenbuurt en op steenworp afstand en de Albert Heijn, maar er zijn ook veel 
van de binnenstad van Utrecht, ligt deze goede afhaalrestaurants in de buurt. 
goed onderhouden en daarom direct te Lekkere taartjes scoor je bij 
betrekken tussenwoning. 
 Rose&Vanilla, goed brood koop je bij 
De woning is volledig onder handen Bakker Boonzaaijer of de Turkse bakker 
genomen. Een nieuwe keuken, nieuwe op de hoek en mooie bloemen bij een 
badkamer, nieuwe CV ketel, nieuw van de vele bloemenzaakjes. 

elektra, dakopbouw, werkelijk alles is Tevens staat op de 
aangepakt om er een fijne woonplek te Amsterdamsestraatweg de 
creëren. 
 monumentale watertoren 
Naast de prettige binnenzijde en de (Amsterdamse Schoolstijl, gebouwd ± 
gezellige tuin wordt de straat als een 1916). Een bijzonder gebouw! 

gemoedelijke thuisbasis ervaren. 
 



 
Indeling 


Ligging: 
 Begane grond: 

De woning is gelegen in een van de Entree, hal met meterkast en 
zijstraten van de gezellige toiletruimte, woonkamer met houten 
Amsterdamsestraatweg met zijn visgraat parketvloer en openslaande 
diversiteit aan winkels, eettentjes en deuren naar de achtertuin, moderne 
koffie zaken. Scholen, open keuken voorzien van 
sportgelegenheden, het Julianapark en inductiekookplaat met afzuigkap, oven, 
de Vecht zijn op enkele minuten magnetron, vaatwasser, koelkast en 
fietsafstand. De uitvalswegen en Utrecht vriezer met 3-lades en praktische 
Centraal Station zijn ook makkelijk bergkast met CV-ketel en wasmachine-
bereikbaar en op loopafstand. Ook aansluiting. Vanuit de keuken ook 
station Zuilen ligt in de buurt (1,4 km). toegang tot de achtertuin.

Om de hoek vind je GYS, Bagel & Beans, 

The Ping Pong Club, Jeu de Boules Bar & 





 


Eerste verdieping: 
 
Bijzonderheden: 

Overloop, ruime slaapkamer aan de - Volledig vernieuwde 

voorzijde, moderne badkamer voorzien    eengezinswoning met drie (maar 

van inloopdouche, 2e toilet,    mogelijkheid voor vier) slaapkamers; 

wastafelmeubel en designradiator en - Verwarming en warm water door 

een slaapkamer gelegen aan de    middel van CV-combiketel (Vaillant 

achterzijde. 
    2021); 



 - De woning is voorzien van nieuwe 


Tweede verdieping:
    kozijnen met dubbele beglazing; 

Lichte open ruimte met aan de voorkant - De nieuwe elektrische installatie is 

twee Velux dakramen en aan de    voorzien van voldoende groepen; 

achterzijde een dakkapel met uitzicht - De nieuwe keuken is v.v. een   

op de Dom. Deze ruimte is eenvoudig in    koelkast, vriezer, vaatwasser, 

te delen in twee slaapkamers en    afzuigkap,  inductie kookplaat, 

eventueel een 2e badkamer.
    magnetron en oven; 



 - Begane grond voorzien van een 


Tuin: 
    visgraat parketvloer en de 

De zonnige stadstuin is gelegen op het    verdiepingen van laminaat vloer;

zuidoosten en voorzien van sfeervolle - Verkoper is geen bewoner, er is geen 

tuinverlichting.
    vragenlijst deel B en Lijst van Zaken 



    beschikbaar;


Mogelijkheden: 
 - Nabij het centrum van Utrecht; 

Optioneel is er de mogelijkheid om een - Oplevering in overleg, kan snel; 

dakterras op de tweede verdieping te - Voor indeling en maatvoering, zie 

realiseren, zoals vele andere huizen in    plattegronden; 

de buurt ook gedaan hebben.  
 - Nieuwsgierig geworden? Neem uw 

Uiteraard onder voorbehoud van het    eigen NVM aankoopmakelaar mee!
verkrijgen van de benodigde 
vergunning(en) vanuit de Gemeente.
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 10 januari 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Lauwerecht
B
1618

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Violenstraat 5 tax



Locatie

op de kaart



De reis naar...


de koop van uw woning!

Is dit uw 

droomhuis?

Een bod 

uitbrengen

In onderhandeling

of niet?

In onderhandeling

Mondelinge

overeenstemming

Bouwtechnische

keuring?

Koopovereenkomst
Verkocht onder

voorbehoud

Taxatie voor

de financiering

Financiering

is rond

InspectieOverdracht

notaris



Europalaan 20

3526 KS Utrecht




06 402 363 34


info@ingridvaneckmakelaardij.nl

www.ingridvaneck.nl

De door Ingrid van Eck Makelaardij en verkoper verstrekte vrijblijvende informatie dient 
uitsluitend gezien te worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen 

van een bod.




Hoewel de informatie met de meeste zorg is samengesteld, wordt noch door Ingrid van 
Eck Makelaardij noch door diens opdrachtgever ingestaan c.q. aansprakelijkheid aanv-

aard voor de juistheid dan wel volledigheid van de verstrekte, nog te verstrekken of 
vermelde gegevens.




Koopovereenkomst conform NVM model. Notaris ter keuze van de kopende partij. Tot 

zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de kopende partij wordt door de 
kopende partij binnen één week na verstrijken van de ontbindende voorwaarden een 

waarborgsom (of bankgarantie) in handen van de notaris gestort groot 10% van de 
koopsom. Alle baten, lasten en verschuldigde canons waaronder begrepen heffingen die 

voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen 


