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Godfried van Seijstlaan 47 A
Algemeen:

Het appartementencomplex ligt in één van de mooiste wijken van Zeist met veel groen en op 
steenworp afstand van het park 'Griffensteijnseplein'. In de directe omgeving bevinden zich de 
weilanden en natuurgebieden van het Utrechts Landschap met diverse wandel- en fietspaden. Het 
centrum van Zeist, het fraaie "Slot Zeist”, winkels (buurtwinkels en goed winkelcentrum op 
loopafstand), scholen en sportaccommodaties bevinden zich op korte afstand. De Uithof en het UMC 
zijn zowel met de fiets als met de auto goed bereikbaar.





 Appartement:


Het ca. 39 m² twee kamer appartement (woningtype 1) gelegen op de eerste verdieping van het 
complex met huisnummer 47 A bevat: een keuken, badkamer met toilet, één slaapkamer en 
woonkamer. Verder heeft dit appartement een ruim terras en beschikking over een indoor externe 
berging en gemeenschappelijke fietsenstalling op de begane grond.




Het bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, 
derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrage.





 Huurprijs:


De huurprijs van dit twee kamer appartement bedraagt € 893,55,- per maand. Deze huurprijs is 
exclusief bijkomende servicekosten en de eventuele huurprijs voor zonnepanelen.





 Servicekosten:


€ 40,- per maand. 




 Nutsvoorzieningen: 


Complex is gasloos, water wordt geleverd voor € 10,- per maandmaand huurder dient zelf energie 
leverancier voor elektra af te sluiten.





 Berging:


Losse eigen berging valt bij te huren voor € 10,- per maand in combinatie met de huurovereenkomst.




 Zonnepanelen:


De huurder heeft de vrijblijvende mogelijkheid om 10 tot 12 zonnepanelen te huren voor € 40,-

per maand. De panelen zijn berekend om de energiekosten van één huishouden met een gemiddeld 
gebruik te dekken.





 Beschikbaarheid:


Het appartement is per direct
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Godfried van Seijstlaan 47 A
Huurtermijn:

Een duur van minimaal 1 jaar.





 Badkamer:


Badkamer voorzien van:

- Vloer: tegels, kleur: antraciet (60 x 30 cm);

- Wanden: tegels, kleur: wit (60 x 30 cm), tot 2,30m hoogte;

- Toilet: Geberit wandcloset;

- Wasbak met meubel;

- Caral Eco regendouche met handset.





 Keuken:


Etna keuken voorzien van:

- Onder- en bovenkasten, kleur: glans-wit;

- Aanrechtblad, kleur: antraciet;

- Achterwand witte tegels;

- Keramische plaat met 4 kookzones met afzuigkap;

- Spoelbak.





 Afwerking:


- Wanden: wit geschilderd;

- Vloer: oak grey laminaat;

- Betegelde badkamer en keuken;

- Trippel isolatie glas;

- Plafond gestuct;

- Gevelramen, deuren en kozijnen: kunststof (wit & antraciet);

- Terrastegels (antraciet).





 Overige bijzonderheden/kenmerken:


- Borgsom van één maand huur (inclusief servicekosten);

- Energielabel: A++;

- Eigen indoor berging (1.5m x 2m);

- Eigen terras (4m x 4m);

- Gemeenschappelijke fietsenstalling;

- Gratis parkeerplaatsen rondom het complex;

- Warmte via infrarood panelen;

- Energiezuinige elektrische boiler van Ttulpe;

- Koelkast niet inbegrepen;

- Groepenkast;

- Rookmelder;
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Locatie
Godfried van Seijstlaan 
47 A

3703 BR 

Zeist

Woont u binnenkort 

op deze locatie?

Kijk op www.nassau.nl voor meer informatie



Nassau Makelaars

Boulevard 1, 3707 BK Zeist




T : 030 - 69 175 77

E : info@nassau.nl

W: www.nassau.nl

Disclaimer

Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met 
zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten 
beroepsaansprakelijk-heidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Interesse?

kijk op www.nassau.nl voor meer informatie

EEN WONING BEZICHTIGEN?... hoe nu verder




Naar alle waarschijnlijkheid heeft u zojuist een brochure van een van onze medewerk(st)ers

ontvangen en wellicht heeft u zelfs de woning al bezichtigd.




Graag ontvangen wij van u een reactie op deze bezichtiging. Dit, zodat wij de verkoper

hierover kunnen informeren. Tevens willen wij graag weten wat er bij u “leeft”. Het is mogelijk dat 
deze woning niet uw droomhuis is. U bent bij ons aan het juiste adres aangezien u daar uiteraard wel 
naar op zoek bent. Samen met u gaan wij graag op zoek naar uw droomwoning. Bij het zoeken naar 
een woning komt veel meer kijken dan het kijken en vergelijken op internet. Graag zijn we u bij deze 
zoektocht van dienst. Wij zijn dagelijks actief in de woningmarkt. We kennen de woningen, de 
verschillende woonwijken, de bestemmingsplannen en kunnen u als koper informeren over de juiste 
waardebepaling, koop- en onderhandelingsstrategieën.




Maakt u hiervoor gerust eens een afspraak bij ons kantoor of bij u thuis, zodat we in alle rust

kunnen inventariseren wat uw woonwensen zijn.


