
Penthouse met schitterend 
uitzicht!

Moreelsepark 37 
Utrecht
€ 650.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Penthouse

Bouwjaar 1975

Soort dak Platdak

Isolatie Dubbel glas

Locatie

Woonoppervlakte 135 m²

Perceeloppervlakte - m2

Inhoud 485 m3

Aantal kamers 3

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 1

Voorzieningen

Verwarming Stadsverwarming l open haard

Warm water Elektrische boiler

Tuin Zonneterras

Parkeergelegenheid Parkeergarage ( 1 parkeerplaats ) 

Berging Box (inpandig)

Bijzonderheden
Panoramisch uitzicht over het centrum van Utrecht

Ligging

Prettige ligging in het centrum en alle voorzieningen dichtbij

Moreelsepark 37Kenmerken



Een ruime penthouse met mooi uitzicht 
over het centrum!
Zicht op de prachtige stad Utrecht en elke dag een panoramisch uitzicht op de 

welbekende gebouwen die Utrecht rijk is. Dat is wonen in dit ruim opgezette penthouse 

aan het Moreelsepark in hartje centrum. Werkelijk alles is binnen handbereik en de 

eigen auto parkeert u in de parkeergarage onder het gebouw. Via dubbele liften 

bent u direct op het vernieuwde winkelcentrum Hoog Catharijne. Alle denkbare 

voorzieningen zijn hier te vinden, waaronder supermarkten, restaurants en speciaalzaken.  

Muziekcentrum Vredenburg, de Neude, Ganzenmarkt en de Mariaplaats zijn allen binnen 

5 minuten lopen te bereiken. Via Hoog Catharijne loopt u zo naar de trein. Kortom, een 

toplocatie!

U bent van harte welkom om een afspraak in te maken om dit penthouse met 

bijbehorende uitzicht zelf te komen ervaren. 

Het penthouse is gelegen op de 9e verdieping, is ca.135 m² groot en volledig voorzien 

van dubbele beglazing. Verwarming via de centrale voorziening en warm water d.m.v. 

een boiler. Bouwjaar van het wooncomplex is 1975. Berging op de begane grond. Er is 

een actieve vereniging van eigenaren.
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Begane grond

Gesloten entree voorzien van brievenbussen en bellenplateau met toegang 

tot de afgesloten fietsenstalling en bergingen. Per lift zijn de verdiepingen te 

bereiken. Middels de lift in het winkelcentrum is de parkeergarage te bereiken. 

Op de 9e verdieping komt u op de woonverdieping aan met een 

woningentree die ruim van opzet is. Het plaatsen van een goede garderobe is 

hier geen enkel probleem. Tevens treft u hier de toiletruimte aan alsmede de 

meterkast. 
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Woonkamer en keuken

Vanuit de hal betreedt u de royale living die opgesplitst is in een 

woonkeuken en ruime woonkamer. De woonkeuken is groot ca.23 

m² en voorzien van keukeninstallatie in U-opstelling. Naast deze ruime 

woonkeuken is er een deur naar een interne berging met plaats voor de 

wasmachine en droger. Tevens is hier de boiler te vinden voor het warme 

water.

Een mooie woonkamer van ca.43 m2 grenst aan het fijne buitenterras 

(ca.14m²). Vanuit de woonkamer en vanaf het buitenterras is er een prachtig 

uitzicht over de stad.  De ruime woonkamer met open keuken is ca.66 m² 

groot en heeft een mooie aangrenzende buitenruimte. 

In deze woonkamer is een royale zitgelegenheid te plaatsen bij de open 

haard. De tussenhal grenzend aan de woonkamer geeft toegang tot de 

slaapkamers en de vernieuwde badkamer. 
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Badkamer

Dit fraaie appartement kan aan de binnenzijde een modernisatie gebruiken 

maar de badkamer is reeds voor u gedaan. Naast een goede living zijn 

er 2 grote slaapkamers aanwezig en een compleet en luxe sanitaire. De 

centraal geplaatste badkamer is uitgerust met een inloopdouche en royaal 

wastafelmeubel.

Slaapkamer

De twee ruime slaapkamers van ca.16.5 m² en 14 m² geven evenals de 

overige ruimte in dit penthouse een fraai uitzicht over de omgeving en de stad 

Utrecht. 
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Zonneterras

Vanaf het fijne buitenterras is er een prachtig uitzicht over de stad.  Vanaf de 

negende verdieping is het mooie stadscentrum van Utrecht goed te zien. De 

hoofdslaapkamer heeft ook een eigen buitenruimte van ca.6 m². 

Indeling (4/4)
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Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

(Losse) kasten, legplanken, te weten:

- Kledingkast slaapkamer, Boekenkast, witte  

kast woonkamer
x

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails x

- Gordijnen x

- Overgordijnen x

- Vitrages x

- Rolgordijnen x

- Lamellen x

- Jaloezieën x

Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking x

- Plavuizen x

- Houten vloer(delen) x

- Laminaat x

(Voorzet) openhaard met toebehoren x

Allesbrander x

Houtkachel x

(Gas)kachels x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Overig, te weten:

- Spiegelwanden x

- Schilderij ophangsysteem x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Vaatwasser x

- Oven x

- Keramisch kookplaat x

- Koelkast x

Keukenaccessoires, te weten

- Alles wat ingebouwd is x

Sanitair/sauna

Toiletaccessoires:

- Spiegel toilet x

- Glazen plankje boven toilet x

- Toiletpapier houder x
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- Beugel x

- Alle accessoires x

Badkameraccessoires:

- Badkamermeubels x

- Toiletpapier houder x

Sauna met toebehoren x

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing

Schotel/antenne x

Brievenbus x

Kluis x

(Voordeur)bel x

Alarminstallatie x

(Veiligheids)sloten en overige 

inbraakpreventie
x

Rookmelders x

(Klok)thermostaat x

Airconditioning x

Warmwatervoorziening, te weten:

- CV-installatie x

- Boiler x

- Geiser x

Screens x
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Rolluiken x

Zonwering buiten x

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating x

Beplanting x

Verlichting/installaties

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder x

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging x

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging x

(Broei)kas x

Overig

Overige tuin, te weten: x

- (Sier)hek x

- Vlaggenmast(houder) x

    

CV x

Boiler x

Zonnepanelen x
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Zijn er zaken die geen eigendom zijn van 
verkoper omdat er sprake is van een lease-
contract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 
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Negende verdieping



Berging
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Bijzonderheden
 - Penthouse met schitterend uitzicht;

 - Een royale woonoppervlakte van ca.135m²;

 - Inclusief separate berging en afgesloten    

  fietsenstalling; 

 - Parkeren in de ondergelegen parkeergarage;

 - Op een toplocatie gelegen!
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“Mooi zicht op het centrum van 
Utrecht, met de winkels binnen 

handbereik.”



Wij zijn een jong, dynamisch 

team met een enorm plezier 

in het vak en 100% aandacht 

voor onze klanten.  

Ons kantoor is 6 dagen per 

week geopend en we  kennen 

de weg als geen ander in 

 IJsselstein e.o.  

Vanzelfsprekend verstaan wij 

ons vak;  hebben jarenlange 

ervaring en zijn tevens  

aangesloten bij de  

Nederlandse Vereniging van 

Makelaars [NVM]. 

Lees meer over ons 

en onze diensten op  

www.vanoord makelaardij.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Van Oord Makelaardij
Benschopperstraat 35

3401 DG IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280

info@vanoordmakelaardij.nl


