Jacques Offenbachplantsoen 11, 3543 HJ Utrecht
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 € 325.000,- de genoemde vraagprijs is een scherpe vanaf prijs!

Zeer compleet aanbod
DE JACQUES OFFENBACHPLANTSOEN 11
De perfecte starterswoning - deze mooie 2-laags, uitgebouwde tussenwoning in de moderne,
dynamische en waterrijke wijk Terwijde.
De woning aan dit rustige woonerf is instap klaar en beschikt over een ruime en lichte tuingerichte
woonkamer, 2 ruime slaapkamers, 1 badkamer en een wasruimte waar ook nog voldoende
opbergplek is. Parkeren kun je op eigen terrein of op de gemeenschappelijke parkeerplaats
Unieke ligging
Het Lint en de Haarrijnse Recreatie Plassen met echt strand en
zwemwater liggen op slechts enkele minuten lopen. Ook andere
voorzieningen zoals het Maximapark, waar je prachtige wandel- en
fietsroutes aantreft (“het Lint”), maar ook sportverenigingen, een groot
aantal kunstwerken, een parkrestaurant en een eigen zwembad.
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Directe omgeving
Het openbaar vervoer, ziekenhuis, sportvoorzieningen en het winkelcentrum Terwijde zijn
binnen handbereik. Met goede en snelle verbindingen naar Utrecht en Amsterdam heb je
hier een perfecte uitvalsbasis. Terwijde is rijk aan watergangen, rietoevers en kleine
bruggetjes; een gebied met een levendige en stedelijke uitstraling met zowel
eengezinswoningen, appartementen en een keur aan voorzieningen.

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

Unieke 4 kamer starterswoning met 92 m2 woonoppervlak
Ruime tuingerichte woonkamer
voorzien van schuifpui en vloerverwarming
Open keuken met alle mogelijke inbouw app.
2 heerlijke slaapkamers op de verdieping
Ruime badkamer
Aparte ruimte voor wasmachine
Perceelgrootte 142 m2
Volledig afgekochte erfpacht
Stadsverwarming en centrale warmwater voorziening
Volledig geïsoleerd
Parkeren op eigen terrein
Eigen houten berging met elektra aansluiting
Aanvaarding in overleg

Note van de bewoner:
Wij genieten dagelijks van de kleine dingen, de prettige omgeving, de jonge frisse wijk met
volop (recreatie) mogelijkheden, de ruimtes in de woning die heel comfortabel zijn en zodra
de zon schijnt, zetten wij de schuifpui lekker open. ’s Avonds genieten wij met vrienden van
de gezellige woonkeuken, van alle gemakken voorzien.
De ligging is echt perfect, je merkt de rust in de straat en je ervaart het gemak dat alle
faciliteiten dichtbij zijn o.m. Openbaarvervoer, Scholen, Winkels en sportgelegenheden en
de snelweg A2.
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Indeling
Begane grond - De voordeur geeft toegang tot de hal, het toilet en de gecombineerde
woon-eetkamer. De woonkamer met fraaie plavuizenvloer en vloerverwarming ligt aan de
voorzijde en is door de uitbouw heerlijk ruim. Een schuifpui geeft toegang tot de tuin. De
keuken is aan de achterzijde gesitueerd en is geplaatst in een rechte opstelling. Naast de
keuken bevindt zich de trapopgang met onder de trap een praktische trapkast. Door de
grote lichtkoepel op de overloop van de verdieping heeft zowel de trap als de keuken een
plezierige lichtinval.
Verdieping - Een trap in de woonkamer leid je naar de eerste verdieping. Vanaf de overloop
is er toegang tot een verzorgde badkamer en twee heel volwaardige ruime slaapkamers,
alsmede een berging waar ook de wasmachine aansluiting te vinden is. Ramen bieden een
vrij zicht over de tuin. De lichtkoepel boven de trapopgang laat het zonlicht binnen vallen.
Tuin
De fijne noordwest gelegen tuin met zonnig terras heeft een voor om. Er is een extra ruime
houten tuinberging voorzien van elektra en een parkeerplaats op eigen terrein. Er loopt een
weg voor uitsluitend bestemmingsverkeer tussen de tuin en het water, de Liesveldse
Wetering.
locatie
De locatie van deze leuke woning is ideaal. De snelweg is met de auto zo bereikbaar en het
station en het nieuwe winkelcentrum van Leidsche Rijn zijn op fietsafstand. Ook zijn alle
stedelijke voorzieningen en de gezellige restaurantjes in het centrum van Utrecht in een
paar minuten te bereiken. Ook aan de fietsers is gedacht: er zijn veilige fietspaden en er is
zelfs voorzien in een fietsboulevard waarover je naar Utrecht fietst.

Komt u binnenkort de woning bekijken?
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Entree

Woonkamer

keuken
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verdieping
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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 20 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 30-45 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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