
BERGWEG 53, VEENENDAAL

€ 698.000 k.k.

www.bergweg53.nl



Bergweg 53, Veenendaal

Op misschien wel de mooiste locatie in Veenendaal-Zuid staat deze unieke RIETGEDEKTE vrijstaande
VILLA met diepe parkachtige achtertuin op een royaal perceel van maar liefst 1.195m².

Deze karakteristieke dertiger jaren villa is gelegen aan een verkeersluwe straat met mooie authentieke
woningen en grenst aan de achterzijde aan de luxe bungalowwijk “De Salamander”. Winkels, scholen en het
NS-Station zijn op korte afstand gelegen alsmede de Prattenburgse bossen en verschillende goede
uitvalswegen (o.a. A12). De villa is goed onderhouden en nog voorzien van veel oude details zoals glas in
lood ramen, paneeldeuren en een schouw met open haard, echter dient het nog aangepast te worden aan de
moderne woonwensen.

Indeling: overdekte entree/ sfeervolle en royale ontvangsthal met trap naar verdieping, trap/kelderkast en
toiletruimte met toilet en fonteintje. Werk/slaapkamer met vaste kasten, ruime woonkamer met schouw
voorzien van open haard, ramen met glas-in-lood en aansluitend tuin/ eetkamer met deur naar de keuken en
de diepe achtertuin. Dichte keuken met hoek- en wandopstelling voorzien van inbouwapparatuur en toegang
naar de praktische bijkeuken met opstelplaats wasmachine, boiler en bergkasten met deur naar de tuin.

1e verdieping: overloop met prachtige glas-in-lood ramen en vaste kast, 4 slaapkamers waarvan 1 met
openslaande deuren naar terras, badkamer met inloopdouche, toilet en wastafel.

2e verdieping: ruime bergzolder, middels vlizotrap bereikbaar.

Buiten: ruime voortuin met oprit, stenen berging en diepe parkachtige achtertuin met bomen, borders en
gazon.

Op slechts een steenworp afstand verwijderd van de bossen voor een heerlijke wandeling, op
loop/fietsafstand van het gezellige Buurtwinkelcentrum het Bruïneplein en het winkelcentrum van Veenendaal
met al haar voorzieningen en nabij de vele uitvalswegen en het NS-Station voor uw dagelijkse woon/werk
verkeer.

De ideale woning om uw wensen in vervulling te laten gaan.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 698.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Villa, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1932
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met riet

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 133 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 16 m2

Externe Bergruimte 15 m2

Overige inpandige ruimte 16 m2

Perceeloppervlakte 1195 m2

Inhoud 562 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, mechanische ventilatie
en rookkanaal

Energie

Voorlopig energielabel G
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel en open haard
Warm water Elektrische boiler huur
Type ketel Gas gestookt uit 1990, eigendom



Kadastrale gegevens

Veenendaal B 3662
Oppervlakte 1123 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Veenendaal B 8197
Oppervlakte 72 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging, in bosrijke
omgeving en in woonwijk

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin
Achtertuin 788 m2 (52.5m diep en 15m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (2)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Plattegrond







Plattegrond 3D







Kadastrale kaart










