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Odijkerweg 28
Te Huur:






 Appartement 2


 Odijkerweg 28, Zeist




Idyllisch en sfeervolle hoekwoning gebouwd aan het eind van de negentiende eeuw. Compleet 
vernieuwd en in uitstekende staat verkerende hoekwoning met 3 appartementen en 3 eigen 
parkeerplaatsen aan de rand van Zeist. 





 Locatie:


De woning ligt op korte afstand van het station Driebergen-Zeist, maar ook weilanden en bossen zijn 
op loopafstand. 




De dorpen Driebergen, Zeist en Odijk zijn op circa 5-10 minuten fietsafstand gelegen. Maar ook 
grotere steden als Utrecht en Amersfoort zijn met de auto en openbaar vervoer in korte tijd te 
bereiken. De perfecte combinatie van rust en ruimte, maar toch met een goede bereikbaarheid en 
nabij diverse voorzieningen.  




Het appartement ligt in het Stationsgebied Driebergen-Zeist, dat de afgelopen jaren te maken heeft 
gehad met een aantal ingrijpende veranderingen. Zo is de Hoofdstraat onder het spoor door gegaan 
en is de spoorwegovergang op de Odijkerweg komen te vervallen. Hierdoor is de straat een stuk 
rustiger geworden. Het gehele gebied heeft een hoogwaardige uitstraling gekregen die past bij de 
Stichtse Lustwarande (een reeks van historische landgoederen en buitenplaatsen langs de Utrechtse 
Heuvelrug).





 Appartement 2:


Woonkamer met buitendeur en aangrenzende serre. Entree via keuken, gelegen naast woonkamer. 
Gescheiden hal van slaapkamer naar woonkamer met apart toilet en badkamer met douche en 
wastafel. Slaapkamer aan de voorkant van het appartement. Eigen Tuin van 25 m2 op het 
zuidwesten.






 Kenmerken:


 - gelegen op de begane grond;


- kamers: 2 (waarvan 1 slaapkamer);

- woonoppervlak: 54 m2;

- bouwjaar: 1900;

- tuin: 25 m2m2

- verwarming: CV-combiketel







kijk op www.nassau.nl voor meer informatie



Kijk op www.nassau.nl voor meer informatie

Odijkerweg 28
Parkeren:

Eigen parkeerplaats op het voorterrein van het gebouw.





 Bijzonderheden:


- Huurprijs is exclusief servicekosten van € 160,- per maand.

- Servicekosten zijn voorschot met jaarlijkse nacalculatie;

- Inbegrepen in de servicekosten: gas/elektra/water/tv/internet;

- Eigen CV-Combiketel met tussenmeter;

- Gemeenschappelijke fietsenberging;

- Huurprijs is inclusief 1 parkeerplaats;

- Inschrijving niet mogelijk;

- Geen huisdieren;

- Geen rokers;

- Appartement is volledig gerenoveerd;

- Oplevering per 1 februari 2022;

- Aanvaarding in overleg, onder voorbehoud gunning verhuurder.




Huurprijs € 1.050,- p.m




Informatie en bezichtiging: 

Nassau Makelaars

Boulevard 1

3707 BK Zeist 

Telefoon : 030-69.175.77 

E-mail : info@nassau.nl 

Internet : www.nassau.nl



Kijk op www.nassau.nl voor meer informatie



Kijk op www.nassau.nl voor meer informatie



Kijk op www.nassau.nl voor meer informatie



kijk op www.nassau.nl voor meer informatie



Locatie
Odijkerweg 28

3709 JH 

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.


