
PORTORICODREEF 12
UTRECHT

VRAAGPRIJS € 385.000 K.K.

FIJNE HOEK EENGEZINSWONING MET VOOR- EN 
ACHTERTUIN MET VERANDA EN HANDIGE BERGING, 
MODERNE KEUKEN EN BADKAMER EN 3 SLAAPKAMERS 



KENMERKEN

BOUWJAAR



1970

INHOUD



347 M³

WOONOPPERVLAKTE



98 M²

PERCEELOPPERVLAKTE



175 M²

ENERGIELABEL



C

WOONLAGEN



2



AANTAL SLAAPKAMERS



3

EXTERNE BERGRUIMTE



8 m²

OMSCHRIJVING

In de GROENE woonwijk Overvecht gelegen, nabij alle voorzieningen zoals 
winkels, scholen en veel groen, staat deze eengezinswoning, type 
HOEKWONING.




Het woonoppervlakte is prima; 98m2. Verder is er een handige achterom.

Kortom deze woning is van alle gemakken voorzien en is zonder te klussen 
te betrekken. 




KOM JE HIER SNEL EEN KIJKJE NEMEN?




INDELING




Begane grond:

Entree, hal, voorzien van trapkast, met een vaste trap naar de 1e 
verdieping, toilet. De prettige woonkamer is gesitueerd aan de voorzijde. 
Aan de achterzijde de dichte moderne luxe keuken (2014), voorzien van 
diverse inbouwapparatuur.




1e Verdieping: 

Overloop, badkamer met douche, toilet en vaste wastafel in meubel, verder 
3 goede slaapkamers, bergkast met opstelplaats wasmachine




Buiten: 

Verzorgd aangelegde voor- en achtertuin gelegen op het noordoosten met 
achterom met vrijstaande stenen berging voorzien van elektra. 






BIJZONDERHEDEN

- energielabel C

- verwarming en warm water middels stadsverwarming

- moderne meterkast

- laminaatvloeren op 1e verdieping

- stucwerk diverse plafonds en wanden

- tuin gelegen op het noordoosten

- stenen berging met elektra

- erfpacht AV 1989

- zelfbewoningsplicht




KENMERKEN

Bouwjaar 1970

Soort eengezinswoning

Kamers 4

Inhoud 347 m³

Woonoppervlakte 98 m²

Perceeloppervlakte 175 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouw gebonden buiten ruimte 11 m²

Externe bergruimte 8 m²

Verwarming stadsverwarming

Isolatie gedeeltelijk dubbel glas

Ligging in woonwijk

Tuin voor- en achtertuin

Energielabel C

Bijzonderheden Op een enkele plaats kan, gezien het bouwjaar, in de woning 
asbest verwerkt zijn.

Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 35 jaar 
oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit 
gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe 
woningen.

Clausules In de koopovereenkomst worden een asbest-, ouderdoms- en 
zelfbewoningsclausule opgenomen.



“KEURIGE 
WOONKAMER 
AAN VOORZIJDE 
VAN DE WONING ”











PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTER

ADRES PORTORICODREEF 12

KADASTRALE GEMEENTE UTRECHT

SOORT EIGEN GROND EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT

KADASTRAAL SECTIE / PERCEEL F


2331

PERCEEL OPPERVLAKTE 175 m²



LOCATIE OP DE KAART



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Linnenkast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Klok)thermostaat X

Screens X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

LIJST VAN ZAKEN



48% 52% 0,7 per huishouden

Leeftijd Huishoudens

Koop / huur

Buurtinformatie - Utrecht / Vechtzoom-noord, 
Klopvaart



ALGEMENE INFORMATIE 

Zodra er bij de verkoop van een woning overeenstemming is over de prijs, opleveringsdatum en andere voorwaarden zal 
door Van Scherpenzeel Makelaars een koopovereenkomst worden opgesteld conform het model van de NVM. Naast de 
gebruikelijke voorwaarden, zijn de hierna vermelde punten in deze overeenkomst van belang:





Notaris:		


Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de kopende partij wordt door de kopende partij een 
waarborgsom in handen van de notaris gestort ter grootte van 10% van de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan 
koper ook een schriftelijke bankgarantie doen stellen. 





Plattegronden:


- Ter keuze van de kopende partij, tenzij anders is overeengekomen

-	Indien koper een notaris kiest buiten een straal van 10 kilometer afstand van onderhavige woning en verkoper wenst 
een notariële volmacht voor de akte van levering dan zijn de hieraan verbonden kosten  voor rekening van koper. 

-	Bovenmatige kosten aflossing en royement hypotheken: Indien de kosten, die door de notaris in rekening zullen worden 
gebracht, voor de aflossing en doorhaling van verkopers hypothe(e)k(en) die op het verkochte rusten meer bedragen 
dan:

- € 15,00 per telefonische overboeking 

- € 45,00 voor het opvragen van (een) aflosnota(‘s) bij de hypotheek-/kredietverstrekkende instantie(s) per aflossing;

- € 155,00 per akte van gehele doorhaling;

- € 185,00 per akte van gedeeltelijke doorhaling 

(alle bedragen zijn inclusief BTW en de twee laatstgenoemde bedragen zijn tevens inclusief kadastraal recht), dan zal 
koper dit meerdere voor zijn rekening nemen. Deze extra kosten zal de notaris op de afrekening ter zake van de levering 
direct doorberekenen aan koper. Dit artikel is tevens van toepassing indien er administratiekosten, kantoorkosten en/of 
beheerskosten in rekening worden gebracht.





Ondertekenen: 


Koper dient binnen 5 dagen nadat de koopakte door de verkoper is ondertekend, eveneens de koopakte te 

ondertekenen. 




Bedenktijd: 


Als een consument een woning of appartement koopt, heeft de koper 3 dagen bedenktijd om te beslissen of hij de koop 

door wil laten gaan. De bedenktijd duurt 3 dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen 
partijen opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand is gesteld. 





Ontbindende voorwaarden: 


De termijn van de ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een financiering bedraagt 6 weken en gaat in op het 
moment dat er mondelinge wilsovereenstemming is over de aankoop van de woning.





Waarborgsom: 	


Eventuele bijgevoegde plattegronden/tekeningen zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De 
Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten 
toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting.





Informatie:	


Alle getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter aanvaardt Van Scherpenzeel Makelaars 
geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het vermelde.



OVER ONS

Paul Baas

NVM-Makelaar en beëdigd


Taxateur o.z. / RMT
p.baas@vanscherpenzeel.nl

Jens de Graauw

Assistent-Register Makelaar / 
Taxateur


Marloes Steggink

NVM-Makelaar en beëdigd


Taxateur o.z. / RMT
m.steggink@vanscherpenzeel.nl

Mirjam Kessler

 Commercieel medewerker

utrecht@vanscherpenzeel.nl





Ervaring en expertise zijn essentieel bij de koop of verkoop van een huis. Een huis 
kopen of verkopen is niet niks, professionele hulp en uitstekende marktkennis bij de 
belangrijkste aan- of verkoop uit je leven is een must.




Onze werkwijze typeert zich door de persoonlijke benadering en aandacht voor 
iedereen, in iedere situatie. Wij werken doelgericht, gedegen en we zorgen samen met 
jou voor een snel en soepel resultaat. We zijn volledig op elkaar ingespeeld; snel, 
efficiënt, doelgericht en persoonlijk.



INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Kantoor Loenen a/d Vecht





Brugstraat 1

(0294) 238 080

Loenen@vanscherpenzeel.nl

Kantoor Utrecht





Vleutenseweg 273

(030) 754 0640

Utrecht@vanscherpenzeel.nl

Kantoor Maarssen




Safariweg 68


(0346) 575 100

Maarssen@vanscherpenzeel.nl


