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Oranjestraat 18, Elst ut

Aan een fijne straat centraal in Elst staat deze 2-ONDER-1-KAPWONING met vrijstaande stenen garage, oprit en mooie diepe
tuin. Dit lichte gezinshuis beschikt o.a. over een doorzon woonkamer, uitgebouwde (tuingerichte) keuken, 4 ruime slaapkamers,
moderne badkamer en opvallend veel bergruimte. Het perceel biedt de bewoners een heerlijke tuin en een vrijstaande stenen
garage en parkeerruimte voor meerdere auto’s op de eigen oprit. De goede voorzieningen van Elst zijn allemaal op loopafstand
gelegen. Dat geldt ook voor de uitgestrekte bossen en diverse sportfaciliteiten. De bereikbaarheid van de (grotere) plaatsen
Veenendaal en Rhenen is prima in orde en zorgen ervoor dat we dit op alle fronten een uitstekende woonlocatie mogen
noemen.

Indeling: ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, meterkast, toiletruimte en garderobe. De lichte doorzon
woonkamer beschikt over een houten vloer en schuifpui naar de tuin. Het gezellige eetgedeelte aan de tuinzijde van de
woonkamer staat in open verbinding met de uitgebouwde open keuken. In de keuken is een moderne hoekopstelling geplaatst
voorzien van een royaal werkblad, rvs-spoelbak, apothekerskast, lades en carrouselkast. De inbouwapparatuur zijn een 5-pits
keramische kookplaat, rvs-afzuigkap, oven en vaatwasser. Vanuit de keuken is er toegang en zicht op de achtertuin.

1e Verdieping: overloop met trapopgang naar de 2e verdieping en (ruime) inloop-kast. De 3 slaapkamers hebben alle goede
afmetingen. De badkamer is recent aangepakt en modern afgewerkt met een inloopdouche, dubbele wastafel en toilet.

2e Verdieping: voorzolder met CV-opstelling, aansluitingen voor wassen en drogen, knieschotbergruimte en dakraam. Ook de
royale 4e slaapkamer beschikt over extra bergruimte in de knieschotten.

Buiten: voortuin met oprit en toegang tot de vrijstaande garage. De achtertuin is achterom toegankelijk via de poort tussen de
woning en garage. De tuin is circa 15 meter diep en voorzien van een gazon, diverse terrassen en een overkapping om extra te
kunnen genieten van het buitenleven. De vrijstaande garage beschikt over een kanteldeur aan de straatzijde en loopdeur vanuit
de tuin.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 123 m², inhoud 453 m³, perceeloppervlak 273 m².
- Prettige gezinswoning met 4 slaapkamers, ruime tuin en garage.
- Grotendeels voorzien van isolerende beglazing.
- Oprit en vrijstaande stenen garage.
- Verwarmd middels cv-combiketel Nefit Trendline bouwjaar 2017.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 359.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1971
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 123 m2

Externe Bergruimte 21 m2

Perceeloppervlakte 273 m2

Inhoud 453 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam en schuifpui

Energie

Voorlopig energielabel D
Isolatie Grotendeels dubbelglas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit Trendline gas gestookt uit 2017, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 4152
Oppervlakte 273 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 133 m2 (15.7m diep en 8.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten



Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
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Plattegrond











Plattegrond 3D











Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst






























