
Lichte 
woning
In een gezellige straat in Lombok

UTRECHT
Minahassastraat 7

Vraagprijs

€ 310.000,- k.k.

030-2311000 | utrecht@beumer.nl

www.beumer.nl



Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


222 m3




Woonoppervlakte:

57 m2




Perceeloppervlakte:


0 m2




Bouwjaar:

1931

Geliefde locatie op korte afstand van alle 
voorziening die de stad biedt
Verwarming en warmwater door middel van 
cv-installatie 
Voorzien van dubbele beglazing
Vloer is voorzien van na-isolatie
Sfeervolle woning met mogelijkheid tot twee 
slaapkamers



Heerlijk lichte 
benedenwoning

Wil jij wonen in deze lichte 
benedenwoning met kamer en suite, 
openslaande tuindeuren naar een ruime 
binnentuin en een ruime slaapkamer?

De woning is gelegen in een rustige, 
autoluwe en toch heel gezellige straat in 
Lombok. Wat het wonen hier namelijk 
ook zo leuk maakt zijn de mensen van 
de Minahassastraat, iedereen kent 
elkaar. 























De wijk ligt direct om de hoek van 
verschillende restaurantjes, koffietentjes 
en terrasjes aan het water. Wil je meer 
genieten van de rust, dan is het 
Majellapark en park Oog in Al een prima 
locatie met veel groen. Op loopafstand 
vind je ook het winkelcentrum de 
Groeneweg met diverse winkels voor de 
dagelijkse behoefte en de vele 
winkeltjes aan de Kanaalstraat. Met de 
fiets bereik je binnen tien minuten het 
centrum van Utrecht en het Centraal 
Station. Met de auto ben je zo op de 
snelweg. 





Deze licht ogende benedenwoning 
heeft twee kamers (resp. ca. 27m² en 

12m²), waarvan de woonkamer en 
keuken toegang hebben tot de 
noordwestelijk gelegen tuin. De 
gerenoveerde woning heeft glad 

gestuukte wanden en plafonds. Op de 
vloer is een fraaie houten afwerkvloer 
aangebracht. Verder is de nette keuken 

voorzien van een gaskookplaat, 
afzuigkap, vaatwasser en koelkast.



Aan een ruime en lichte gang zijn een aparte
doucheruimte, een separaat toilet en twee aparte
ruimtes voor de wasmachine respectievelijk de
cv-ketel gelegen. 



De tuin is gelegen op het noordoosten en is
geheel voorzien van bestrating. De tuin is
ongeveer 8 meter diep en circa 3 meter breed.
Een heerlijke plek om te genieten van de
buitenruimte en ook nog eens goed vrienden kan
uitnodigen voor een gezellige bbq. De tuin biedt
meer dan voldoende ruimte. Via een achterom,
met af te sluiten hek aan de straatkant, is de tuin
bereikbaar. Een praktische berging zorgt voor
voldoende ruimte om een fiets te stallen of voor
extra berging voor bijvoorbeeld tuin gereedschap.



Locatie

op de kaart



Kadastrale kaart



Plattegrond



Plattegrond



Totaal m3:

Brutto inhoud m3

(wonen + overige)

Inhoud bijgebouw m3

Voor de berekening van de vloeroppervlakten is gebruik gemaakt van de meest recente meet- en rekenmethode conform de branchebrede 
meetinstructie, opgesteld in 2007 door de brancheverenigingen om duidelijkheid en eenheid te creëren in de manier van meten. In de loop 
der jaren is deze meetinstructie bijgesteld en aangevuld. Met dit certificaat heeJ u de garantie dat de meters berekend zijn volgens de laatste 
versie van deze opgestelde richtlijnen. Mochten er daarin toch cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan kunnen hier geen rechten aan ontleend 
worden, tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken.

Totaal m2:

Gebruiksoppervlakte wonen

Overige inpandige ruimte

Gebouwgebonden buitenruimte

Externe bergruimte 

Adres:
Woonplaats:
Postcode:

Getekend door: 
Josephine Dekkers

Minahassastraat 7
Utrecht 
3531 KV

Begane grond Begane grond

56.9 0 0 0 0 0 56.9

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1.88 0 0 0 0 1.88

Begane grond Begane grond

222 222

5 5



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Drie losse boekenkasten, 5 cd-rekken en 1 
DVD-rek woonkamer, wit-blauwe kast en 
smalle kast in slaapkamer,

X

 - grote kast in slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 - Losstaande koelkast (andere is kleine 
inbouwkoelkast)

X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - smalle ikea voorraadkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - Losse kast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten

 - Vloerisolatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Losse bloembakken X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Lijst van zaken



Het team van 
Beumer De Meern

Joyce Niek Kim 

Erik Manon Xander

Sandra Bart

https://www.beumer.nl/medewerker/joyce-de-wolff/
https://www.beumer.nl/medewerker/niek-maathuis/
https://www.beumer.nl/medewerker/kim-schipper-van-vliet/
https://www.beumer.nl/medewerker/erik-bosman/
https://www.beumer.nl/medewerker/manon-pieterse/
https://www.beumer.nl/medewerker/xander-groot/
https://www.beumer.nl/medewerker/sandra-schijf/
https://www.beumer.nl/medewerker/bart-muller/
https://www.beumer.nl/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/


Het team van 
Beumer Hypotheken

 
Jeroen Roland Bianca

Reinier Laura Vivian

Maurice Anouck

https://www.beumer.nl/medewerker/jeroen-landzaat/
https://www.beumer.nl/medewerker/roland-luijer/
https://www.beumer.nl/medewerker/bianca-van-drie/
https://www.beumer.nl/medewerker/reinier-bruin/
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/


Moet je direct betalen als je bij De Hypotheekshop binnen stapt? 
Natuurlijk niet! Het eerste gesprek is voor onze rekening. We horen 
graag wat je woonwensen zijn en op onze beurt vertellen wij wat we 
voor je kunnen doen – inclusief kostenindicatie. Ook maken we een 
indicatieve berekening voor je zodat je op huizenjacht kunt. 

Maak vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Duidelijk verhaalHypotheken     Financiële planning     Verzekeringen

Kom gratis 
kennismaken

De koffie staat klaar!

Meerndijk 7 | De Meern | 030 - 677 58 00 
demeern870@hypotheekshop.nl | hypotheekshop.nl/



Aantekeningen



Aantekeningen



Heb je 

interesse?

Maliebaan 71

3581 CG Utrecht




030-2311000

utrecht@beumer.nl

www.beumer.nl


