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“Fijn 2-kamer 
appartement met 
een mooi zonnig 
balkon en prachtig 
uitzicht!’’
- Justus Halbertsma



SPECIFICATIES

Type woning: 2 kamer appartement

Bouwjaar: 1960

Woonoppervlakte: 63 m² 

Inhoud: ca 200 m³
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Ligging

Een net onderhouden 2-kamer appartement 
van 63 m² in “De Oldenborgh”, gelegen op de 
4e verdieping, met een prachtig uitzicht op het 
Molenbos en de mooie tuin van de 
Oldenborgh.



Het station Driebergen-Zeist en 
de A-12 zijn vanuit “De 
Oldenborgh” uitstekend 
bereikbaar. In de directe 
omgeving liggen talloze wandel-
fiets- en recreatiemogelijkheden. 
Het appartement is ook zeer 
geschikt als pied-à-terre wanneer 
u geregeld in het buitenland 
verblijft, maar toch een eigen 
appartement in Nederland wenst.
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Het appartement

Indeling

Ruime entree, videosysteem, 
garderobekast en een 
toiletruimte met een  
fonteintje. Nette keuken, 
gelegen aan de voorzijde , 
voorzien van een 2  pits 
elektrische kookplaat, een 
koelkast, vaatwasmachine en 
een close in boiler.
Mooie doorzon woonkamer, 
met toegang tot het op het 
zuidwesten gelegen balkon, 
met een prachtig vrij uitzicht. 



Vanuit de woonkamer komt u op het heerlijke royale 

zonnige terras. Uniek, zo’n fijne buitenruimte in het 

centrum van Zeist.

Terras 
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Ruime en lichte slaapkamer met 
een nieuw draai/kiepraam, tevens 
toegang tot het op het zuidwesten 
gelegen balkon. De slaapkamer 
beschikt over een ruime 
inbouwkast.
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De slaapkamer

Vanuit de slaapkamer heeft u 
toegang tot de badkamer , 
voorzien van een 
douchecabine en een 
wastafel met wastafelmeubel, 
de boiler ( huur) en een 
wasmachine-aansluiting. De 
badkamer is betegeld met 
marmerlook tegels, op de 
vloer liggen lichtblauwe 
vloertegels. 



Centrum (Slotlaan): 1,4 km
Bushaltes: vanaf 50 meter
NS Station Driebergen-Zeist: 2 km
Utrecht Science Park: 7,7  km

LOCATIE
Arnhemse Bovenweg 16-51, Zeist

Zeist ligt in het midden van het land ten oosten van de stad Utrecht. Zeist is 
voorzien van alle denkbare faciliteiten waar een fijne woonomgeving aan 
moet voldoen. 

De woning is centraal gelegen met in de directe omgeving de bossen, 
dichtbij het centrum van Zeist en er zijn talloze wandel- fiets- en 
recreatiemogelijkheden. 8



KADASTRALE KAART

Kadastrale gemeente: Zeist
Perceel: 1973 

De bovenzijde van de kaart is het noorden.
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Tijd om binnen te kijken!
Neem snel contact op 

2e Hogeweg 119, Zeist

030 691 9104

zeist@hvdb-online.nl

Het team

De Meent 54a, Odijk

030 656 8700

odijk@hvdb-online.nl

ODIJK

ZEIST

WWW.HVDB-ONLINE.NL

Justus Halbertsma
Register Makelaar en Taxateur

06 250 488 27
justus@hvdb-online.nl

Lilianne Geenen
Register Makelaar

06 502 639 09
lilianne@hvdb-online.nl

Liesbeth Wammes
Assistent makelaar & 

kandidaat makelaar i.o.

06 260 944 44
liesbeth@hvdb-online.nl

Bernice Vermeulen
Binnendienst medewerker &

kandidaat makelaar i.o.

06 186 653 48
bernice@hvdb-online.nl

Marjolijn van den Berg
Binnendienst medewerker

030 691 9104
marjolijn@hvdb-online.nl



Onze dienstverlening

Door onze kennis en ervaring van de markt waarin u zich 
met uw woning bevindt ontzorgen wij u van A tot Z. Wij 
streven naar het beste verkoopresultaat.

Wij komen graag vrijblijvend langs om op basis van uw wensen een 
passende aanpak te bespreken!

Er komt veel kijken bij het kopen van een huis. Dat kan 
een hoop stress opleveren. Wij ondersteunen u met veel 
plezier op juridisch, bouwkundig en financieel vlak. 

Een droomhuis op het oog? Benader ons geheel vrijblijvend voor de 
mogelijkheden en wij maken van dat droomhuis uw thuis!

Tegen een scherpe prijs en met kennis van de huidige 
markt kunnen wij u snel voorzien van een betrouwbaar 
(NWWI gevalideerd) taxatierapport.

Een taxatie nodig? Bel een vraag naar de mogelijkheden wij kunnen vaak 
dezelfde week nog langskomen!

VERKOOP

AANKOOP

TAXATIES

VERKOOPBEOORDELING

9,0

‘’Het was bijzonder prettig! Alles liep vlekkeloos en ik 
was mijn huis in een mum van tijd kwijt. Het 
personeel is bijzonder vriendelijk en behulpzaam. Het 
is zeker een aanrader voor toekomstige verkopers 
van hun huis om met deze makelaar in zee te gaan.’’

Op basis van 87 beoordelingen
via              . 

Deskundigheid: 8,9

Lokale marktkennis: 9,1

Prijs / kwaliteit: 8,7

Service en begeleiding: 9,1

AANKOOPBEOORDELING

9,1

‘’ Het contact met de medewerkers van Halbertsma 
verliep uitermate professioneel (ook persoonlijk), 
plezierig en deskundig. We werden altijd direct te 
woord gestaan en/of teruggebeld. Mijn man en ik 
hadden ons geen betere makelaar kunnen wensen!.’’

Op basis van 16 beoordelingen
via              . 

Communicatie: 9,5

Deskundigheid: 9,0

Resultaat: 9,0

Prijs / kwaliteit: 9,0



2E Hogeweg 119, Zeist

030 691 91 04

zeist@hvdb-online.nl

www.hvdb-online.nl

De Meent 54a, Odijk
030 656 87 00

odijk@hvdb-online.nl

www.hvdb-online.nl


