
dat je
interesse
hebt in deze
woning



Welkom bij leuk! makelaars



Ben je je aan het oriënteren op de

huizenmarkt? Dan willen we je heel

graag inspireren. Of je nu een huis

wilt kopen, verkopen, of misschien

wel allebei. Bij leuk! makelaars

willen we één ding: dat het kopen

van een huis écht leuk is.
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droom-
woning?

dus dit is jouw

Billitonkade 24 b
3531 TG Utrecht
Vraagprijs € 225.000,- k.k.

De Billitonkade is een hele speciale plek in 

de sfeervolle wijk Lombok. De grote 

platanen en het water met de woonboten 

geven deze straat een eigen en rustiek 

karakter. En je hebt geluk, want in deze 

straat hebben we nu een appartement te 

koop! Gezellig omringt door koffietentjes en 

lokale delicatessewinkeltjes en met de fiets 

ben je zo in hartje centrum.





Binnenkort begint de lente en... wat is er 

dan lekkerder dan op een terras, met je 

gezicht in de zon, een heerlijk koud drankje 

te drinken?! Een paar uurtjes later wandel je 

weer naar huis om thuis te komen in je 

eigen appartement.  

Kenmerken

• Soort woning: Bovenwoning

• Bouwvorm: Bestaande bouw

• Bouwjaar: 1904

• Woonoppervlakte: circa 34 m²

• Inhoud: circa 102 m³

• VvE bijdrage: € 120,- incl. 

energiekosten

• CV-ketel: Bosch 2010

• Oplevering: In overleg
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lente-
kriebels?

Via de centrale entree, die je deelt 
met enkel de onderburen, kom je 
middels de trap bij het appartement. 




Het appartement bevindt zich op de 
tweede verdieping en bij 
binnenkomst kom je direct in de 
woonkamer met open keuken. De 
grote ramen zorgen voor veel 
lichtinval in de woning. Het pand is 
in 2010 gerenoveerd waardoor het 
appartement de charmes heeft van 
een oude woning maar de voordelen 
van nieuwbouw. Denk aan een 
energielabel B! 

Billitonkade 24 b
3531 TG Utrecht
Vraagprijs € 225.000,- k.k.
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“vrij uitzicht over 
Lombok en het 
centrum van 
Utrecht”
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De open keuken is voorzien van 
diverse inbouwapparatuur. Zo is er een 
4-pits gaskookplaat met afzuigkap, 
koelkast met vriesvak, combi-
magnetron en vaatwasser. 
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In de badkamer vind je een 
douchecabine, wastafel inclusief 
meubel en een aansluiting voor een 
wasmachine. 




Naast de badkamer is het toilet. Hier 
bevindt zich ook de CV-ketel, netjes 
weggewerkt in een vaste kast. 
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De leukste


makelaar in 


Gorinchem als
het niet 
groeit...
   ...dan kunnen

wij je zeker

   helpen met je

           geldzaken

Hoe minder woonlasten je hebt, hoe meer je overhoudt

voor leuke dingen. En dat is leuk! Maar wát als je je 


huis verkocht hebt en blijft zitten met een restschuld? 

Of wil je verhuizen en heeft je huis juist veel overwaarde? 

En kun je nog een nieuwe hypotheek nemen als je bijna 
met pensioen gaat? Deze, en andere vragen kunnen wij 

voor je beantwoorden. Zo zorgen wij ervoor dat je 
geldzorgen niet boven je hoofd groeien. 


LEUK! Geldzaken

da's pas
leuk!

alles wat je wilt weten over Geldzaken

vind je op leuk-makelaars.nl

Vanuit de keuken/woonkamer zijn 
alle overige ruimtes in het 
appartement bereikbaar. 




De slaapkamer bevindt zich aan de 
voorkant van de woning en heeft 
twee grote kantelramen. Er is 
voldoende ruimte voor een 
tweepersoonsbed, een kledingkast 
en eventueel een bureautje.
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appartement
Billitonkade 24 b

14



leuk!
Wonen in
Utrecht

“Utrecht is een stad 
die inspireert en 
waar genoeg te 
ontdekken valt!”

Utrecht is meer dan een

bruisende studentenstad. Met circa 
340.000 inwoners is het de 4e

grootste stad van Nederland en 
bekend om het winkelen op

Hoog Catharijne of de vele

authentieke winkelstraatjes, het

gezellig borrelen op één van de vele

terrasjes, culturele uitstapjes en

uiteraard de Domtoren.




De woning ligt in de gewilde wijk 
Lombok!
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dat je
langskomt
Wij helpen je graag verder.


Bel of mail voor een afspraak


of loop gewoon even binnen.


De koffie staat klaar!

Krijtstraat 8

4201 GD  Gorinchem

0183 - 66 88 11

info@leuk-makelaars.nl

Woonzaken

Geldzaken


VvE beheerders

leuk-makelaars.nl


