
ORANJESTRAAT 64, ELST

€ 219.000 k.k.

www.oranjestraat64.nl



Oranjestraat 64, Elst

Op korte afstand van alle voorzieningen zoals scholen, winkels, uiterwaarden en de mooie bossen die Elst rijk
is, staat deze goed onderhouden ruime eengezinswoning met stenen berging en zonnige tuin. De woning is
verzorgd afgewerkt en heeft een tuingerichte woonkamer met deur naar de tuin, gesloten keuken, 3
slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping. Op de 2e verdieping is nog een 4e slaapkamer met doorloop
naar extra bergruimte. De achtertuin is gelegen op het zuidoosten en geheel met plantenborders aangelegd.
De patio aan de straatzijde zorgt voor privacy en biedt ruimte voor een extra zitje. Deze ruime
eengezinswoning is goed onderhouden en is zeker de moeite waard om te komen bezichtigen!

Indeling:
ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, meterkast, garderobekast, toiletruimte met toilet en
fonteintje, tuingerichte woonkamer met deur naar de tuin, gesloten keuken in rechte opstelling met kunststof
aanrechtblad, enkele RVS spoelbak en inbouwapparatuur zoals een 4-pits gaskookplaat met RVS afzuigkap
en oven. Tegenover de keuken is een losse koelkast geplaatst met praktisch werkblad.

1e verdieping:
overloop met trapopgang naar de 2e verdieping, 3 slaapkamers waarvan de slaapkamers aan de achterzijde
voorzien zijn van een ruim balkon en de slaapkamer aan de voorzijde is voorzien van een airco (2019),
geheel betegelde badkamer met wastafel en spiegel, toilet, douchecabine, designradiator en
wasmachineaansluiting.

2e verdieping:
overloop met CV opstelling, 4e slaapkamer met Velux dakraam, bergruimte en wastafel. Via de slaapkamer is
extra bergruimte bereikbaar.

Buiten:
de voortuin heeft een afgesloten deur naar een patioachtige voortuin met stenen berging. De achtertuin ligt op
het zuidoosten en bestaat uit borders.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1970.
- Woonoppervlak 111 m², inhoud 385 m³, perceeloppervlak 108 m².
- Slaapkamer aan de voorzijde is voorzien van een vaste airco (2019).
- Gedeeltelijk voorzien van isolerende beglazing.
- Verwarmd middels CV combiketel, merk Nefit Smartline HR, bouwjaar 2007.
- Gedeelte van de voor- en achtertuin is in eigendom van de gemeente Rhenen.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 219.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1970
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 111 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 6 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Perceeloppervlakte 108 m2

Inhoud 385 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet, 1 wasmachineaansluiting en 1
wastafel

Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Airconditioning, buitenzonwering en dakraam

Energie

Voorlopig energielabel C
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit Smartline HR gas gestookt uit 2007,
eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 4111
Oppervlakte 108 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

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

Tuin Achtertuin en patio/atrium
Achtertuin 28 m2 (6.5m diep en 4.25m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond









Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst deel B






















