Liemers 26, Utrecht (Lunetten)

Bieden en Wonen maakt hierbij gebruik van verkoop bij opbod in een transparante Online
biedomgeving, waarbij bieders geanonimiseerd tegen elkaar op kunnen bieden.
Dit draagt bij aan een eerlijke en transparante prijsvorming en gelijke kansen voor alle bieders.
Vraagprijs € 389.500,- de genoemde vraagprijs is een scherpe vanaf prijs!

Zeer compleet aanbod
Op een rustige en beschutte plek in Lunetten, omringd door bomen en groen vindt u de
Liemers 26. De woning is gebouwd in 1981 en inmiddels zijn de bomen en planten in de
directe omgeving volwassen geworden, en dat ziet u ook als u de woning komt bekijken.

Tussen de woningen is gebruik gemaakt van natuurlijke
scheiding en zijn er geen schuttingen geplaatst. Achterin
de tuin is een berging met elektriciteit en buitenlamp met
sensor.
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Ligging/ Omgeving

Liemers 26 is gelegen in de buurt Lunetten-Zuid. Dit is een kindvriendelijke buurt met
relatief veel gezinnen. Verder is het een betrekkelijk rustige buurt gekeken naar de
bevolkingsdichtheid. Lunetten is de laatste jaren vanwege deze rust en het vele groen
steeds enorm in populariteit gestegen. Rondom de woning is veel groen te vinden, een 2-tal
speelweide ’s direct om de hoek waar heerlijk gespeeld en gevoetbald kan worden.
Op loopafstand is er een Katholieke en een openbare school en het winkelcentrum vindt u
op 5 minuten loopafstand.

Bijzonderheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijzonderheden:
Ruim 120 m2 woonoppervlak vrijwel overal voorzien van lichte laminaat vloeren.
In 2018 is de woning over de volle breedte uitgebouwd en voorzien van kunststof
Schuif pui met dubbelglas en 2 lichtkoepels.
Een groot Keukeneiland, waar je met familie en vrienden gezellig omheen kunt zitten
4 Slaapkamers waarvan de grootste de gehele zolder omvat en gemakkelijk in 2
aparte slaapkamers kan worden opgesplitst.
De elektra is in 2018 uitgebreid met extra groepen i.v.m. het keukeneiland.
De woning is tevens voorzien van 8 zonnepanelen.
Lichte en functionele badkamer met ligbad, douchecabine, wastafel, toilet en
designradiator.
De ruime hal op de 1e verdieping biedt plaats aan de wasmachine en eventueel
wasdroger.
Oplevering van de woning naar verwachting rond 1 april 2021
Energiekosten slechts € 80,00 per maand (zie zonnepanelen)
Volle eigendom

Note van de bewoners:
Het dorpsgevoel (rust, knus, groen en gemoedelijk) heeft mijn hart gewonnen en dat voor
iemand die zweert bij het (binnen-)stadse leven.
Gelukkig is het bruisende stadshart van Utrecht binnen handbereik (nog geen 15 min fietsen).
Verder is het vrije uitzicht en een ‘eigen’ parkeerplek voor de deur heel erg fijn!
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Indeling
Entree met apart zwevend toilet, meterkast en trapopgang naar de verdieping.
Vanuit de hal komt u in de sfeervolle woonkamer, gesitueerd aan de voorzijde van de woning.
De aanwezige lichte shutters en de lichte laminaatvloer creëren een prettige
en sfeervolle lichtinval. De woonkamer staat in open verbinding met de uitbouw, waarin een
groot U-vormig kook/keukeneiland is geplaatst.
Het keukeneiland is voorzien van alle gemakken.
Een Inductiekookplaat van 90 cm met 4 kookzone ’s, afzuigkap, vaatwasser, dubbele spoelbak
met flexibele kraan, close-in boiler (10 ltr).
Het grote U-vormig keukeneiland (2.65 x 2.75) met veel aanrechtblad waar je met barkrukken
gezellig omheen kunt zitten, maakt het een heerlijke plek om gezellig met vrienden en familie
te eten. In een aparte kastenwand vindt u de overige inbouw apparatuur, de magnetron,
een separate oven en de koelkast.
De laden en kastjes zijn voorzien van indirecte verlichting en in het aanrechtblad zijn op
verschillende plaatsen 230v stopcontacten gecombineerd met USB-aansluitingen aangebracht.
De 1e verdieping bereikt u via de gesloten trap en de multifunctionele hal. Hier is ook de opstelplaats
voor wasmachine en eventueel wasdroger gesitueerd. Via de Hal heeft u toegang tot de 3
slaapkamers (4.87 x 2.67); (3.44 x 2.67) en( 3.64 x 1.79) alsmede de Badkamer.
De badkamer
Het ligbad is geplaatst onder het schuine dak, daarnaast vindt u het toilet en vervolgens de
Douchecabine in de hoek en de designradiator aan de zijmuur. Aan de overzijde de wastafel
2e verdieping.
Via de afgesloten trap (met deur) komt u op de zolderverdieping, deze ruimte is verder
niet ingedeeld 4.56 x 5.86. Aan de voorzijde voorzien van een groot Velux-dakraam en aan de
achterzijde voorzien van een groot en een kleiner Velux-dakraam. Het plafond is verlaagd en
voorzien van inbouwverlichting. Op de vloer een lichte laminaatvloer. Onder het dakbeschot is
bergruimte gecreëerd Hier vindt u, weggewerkt in een kast ook de CV-installatie (ca 2012) en
de omvormers en transformatoren van de Zonnepanelen.
Ook de mechanische ventilatie is te vinden op de 2e verdieping.
Berging/tuin.
De perceelgrootte is 129m2. De woning heeft een bescheiden voortuin met uitzicht op de
groenstrook aan de voorzijde. De achtertuin (Oost) met achterom is mooi besloten door groen aan
de achterkant.
Tussen de woningen is gebruik gemaakt van natuurlijke scheiding en zijn er geen schuttingen
geplaatst. Achterin de tuin is een berging met elektriciteit en buitenlamp met sensor. Tevens is er
een buitenkraan aangebracht aan de achtergevel.
Komt u binnenkort de woning bekijken?
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Entree / toilet

Woonkamer

keuken
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1e verdieping

Badkamer
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2e verdieping

Tuin

De groene omgeving - verschillende speelweide ’s
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Plattegronden en afmetingen:
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Voorwaarden
Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Deze is
bedoeld als uitnodiging om in gesprek te komen. Wij adviseren u om contact met ons op te nemen
bij interesse in deze woning of u door een eigen makelaar te laten bijstaan.
Aangepaste individuele (max 2 personen) kijkmomenten van 30 minuten ivm Corona.
Kijkdagen en biedprocedure:
Vóór het bieden dient u dit veilingobject eerst te hebben bezichtigd. U kunt de afspraak inplannen
met de verkoopmakelaar die ook vermeld staat bij de woning op de website van Bieden en Wonen.
Er worden ivm Corona losse bezichtigingen ingepland. U krijgt 30 minuten om alleen door de woning
lopen. Wij houden ons aan de maatregelen van het RIVM voor de bezichtiging met u.
Vrijwillige Online veiling.
Biedrondes: (bieden via online veiling op de website van Bieden en Wonen)
Starttijd: Deze is/wordt getoond op de website van Bieden en Wonen
Eindtijd: Deze is/wordt getoond op de website van Bieden en Wonen
https://www.biedenenwonen.nl/woningen/
Bedenktijd
Een aspirant-koper die in zijn hoedanigheid van consument een woning koopt, krijgt drie dagen
bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. Deze bedenktijd begint om 0.00 uur van de dag
die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte en door beide partijen ondertekende akte (in
kopie) aan aspirant-koper ter hand is gesteld, voor welke ontvangst aspirant koper een
ontvangstbevestiging ondertekent. Deze bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van de laatste dag die
van de bedenktijd deel uitmaakt. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende
feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag,
zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin
tenminste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of aan een
ander dan de hoogste inschrijver dan wel de inschrijving steeds en zonder opgaaf van redenen af te
gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Indien niet wordt gegund of de
inschrijving om welke reden dan ook wordt afgelast, staat het verkoper vrij om met wie dan ook in
onderhandeling te treden over een mogelijke verkoop; verkoper is daarbij niet gehouden om (een)
bieder(s) in onderhandelingen te betrekken en bieders komen mitsdien te dier zake geen rechten
toe.
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Betaling
De koopsom dient bij de levering te worden voldaan. Uiterlijk 30 dagen na ondertekening van de
koopovereenkomst dient koper een waarborgsom van 10% van de koopprijs bij de notaris te storten
dan wel een bankgarantie tot zodanig bedrag gesteld te laten hebben.

Hoe werkt het bieden?
1. Bezichtig de woning
2. Registreer je online
3. Gegevens worden gevalideerd
4. Meebieden op ons biedplatform

Rink Dobbenga
Aan- en verkoopmakelaar
Bieden en Wonen Utrecht
Tel: 030 - 7 90 90 30
Mobiel: 06 55 844 500
E-mail: utrecht@biedenenwonen.nl
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