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Achterbergsestraatweg 183, Rhenen
Op mooie hoeklocatie aan de rand van de populaire nieuwbouwwijk Schoneveld  gelegen volledig
ONDERKELDERD statige NOTARISWONING in jaren '30 stijl met GARAGE en fraai aangelegde tuin rondom.
Deze riante woning heeft een inhoud van maar liefst 1.530m³, is gebouwd met enkel hoogwaardige
bouwmaterialen en perfect afgewerkt. Hardstenen raamdorpels, fraaie rollagen, bakgoten en gootklossen zijn
rijkelijk aanwezig en geven de woning een karakteristieke uitstraling. De woning is perfect geïsoleerd en door
gebruik van de nieuwste installatie technieken bijzonder energiezuinig. Alle woonlagen inclusief de kelder zijn
voorzien van vloerverwarming.

Het geheel is gunstig gelegen op loopafstand van de winkels, scholen, de bossen, goed uitvalswegen en
openbaar vervoer (NS-Station).

Indeling: overdekte entree, ruime centrale hal met fraaie eiken trappen naar het souterrain en de
verdiepingen met vide. Garderoberuimte, meterkast en toilet met fonteintje. Royale eetkamer met
aansluitend woonkeuken voorzien van luxe keukenopstelling met kookeiland, inbouwapparatuur en luxe
schouw, living met fraaie schouw voorzien van gashaard, luxe badkamer met bad, douche en badmeubel, 2e
woonkamer. Aansluitend bijkeuken met opstelplaats wasmachine, droger, deur naar de tuin en toegang naar
de ruime garage met opstelplaats CV en boiler. De gehele begane grond is voorzien van plavuizen vloer met
vloerverwarming.

Souterrain: centrale hal, bijkeuken, hobbyruimte, etsenstalling, werkplaats en hal met toegang naar de
hellingbaan.

1e Verdieping: overloop met vide, 4 ruime slaapkamers en badkamer voorzien van douche en dubbele
wastafel.

2e Verdieping: overloop, technische ruimte met ventilatiesysteem en 2 slaapkamers.

Buiten: fraai aangelegde voor- en achtertuin met diverse terrassen, veranda (in aanbouw), inrit naar garage
met parkeerruimte op eigen terrein, garage en hellingbaan met trap voor toegang naar het souterrain.

Bijzonderheden:
- Uitzonderlijk ruime notariswoning gebouwd volgens het nieuwe bouwbesluit met hoogwaardige
bouwmaterialen.
- Maar liefst 7 slaapkamers en 2 woonkamers, diverse multifunctionele ruimten voor hobby en werken aan
huis in de dorpskern van Achterberg.
- Uitstekend geïsoleerd, maar liefst 1.530m³ inhoud met lage energiekosten.
- De woning is voorzien van een constant klimaat zomer en winter, 24 uur per dag wordt de lucht ge lterd.
- De voorzieningen van een centraal stofzuigersysteem is in de woning aanwezig.
- Woonoppervlakte 340m², perceeloppervlakte 645m², bouwjaar 2008.



Kenmerken
Vraagprijs  849.000 k.k.

Bouw

Soort woonhuis Villa, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2008
Soort dak Schilddak bedekt met pannen

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Woonoppervlakte 340 m2

Overige inpandige ruimte 25 m2

Perceeloppervlakte 645 m2

Inhoud 1530 m3

Indeling

Aantal kamers 8 kamers (6 slaapkamers)
Aantal Badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 2 douches, 1 ligbad, 1 wastafel en 1
dubbele wastafel

Aantal woonlagen 3 woonlagen en een kelder

Voorzieningen Alarminstallatie, dakraam en
mechanische ventilatie

Energie

Voorlopig energielabel A
Isolatie Dubbel glas en volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming geheel
Warm water Cv-ketel en elektrische boiler eigendom
Type ketel Gas gestookt uit 2008, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen G 4609
Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 252 m2 (12m diep en 21m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen



Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra

Achterbergsestraatweg 183
Rhenen



















Plattegrond









Lijst van zaken







Vragenlijst


















