
KORENBLOEMSTRAAT 11, RHENEN

€ 269.000 k.k.

www.korenbloemstraat11rhenen.nl



Korenbloemstraat 11, Rhenen

In een kindvriendelijke woonwijk nabij de prachtige bossen, scholen en centrumvoorzieningen staat deze
GEZINSWONING met stenen garage. Deze lichte en goed ingedeelde woning beschikt over maar liefst 5
slaapkamers, doorzon woonkamer en een open keuken met kook schiereiland. Met een woonoppervlakte van
maar liefst 140 m² is dit een ideale gezinswoning te noemen!

Begane grond: hal/entree met trap naar de 1e verdieping, toiletruimte, trapkast en meterkast. De doorzon
woonkamer heeft een fijne lichtinval en is afgewerkt met lichte wanden en een donkere laminaatvloer.
Aansluitend is de open keuken met kook schiereiland en wandmeubel. De keuken is uitgevoerd in een lichte
kleurstelling met donker werkblad en voorzien van de benodigde inbouwapparatuur zoals een gaskookplaat,
afzuigkap, combimagnetron, koel-vriescombinatie en afwasmachine. Vanuit de keuken is een deur naar de
achtertuin.

1e verdieping: overloop met trap naar de 2e verdieping, 3 goede slaapkamers waarvan 2 slaapkamers een
oppervlakte hebben van circa 15 m² en voorzien zijn van een vaste kastenwand. De badkamer is grotendeels
betegeld is een blauw/witte kleurstelling en voorzien van een douche, wastafel een aansluitingen voor
wasapparatuur. Vanaf de overloop is er toegang tot een separaat toilet.

2e verdieping: overloop met cv-opstelling en 2 slaapkamers. Aan de achterzijde is de verdieping voorzien van
een dakkapel en 1 slaapkamers beschikt over een vaste kast. De vloer op de verdieping bestaat uit een lichte
laminaatvloer.

Buiten: de voortuin is geheel betegeld. De achtertuin heeft een ligging op het noordoosten en heeft een
speelse indeling door het niveauverschil en is aangelegd met diverse beplantingen en een heerlijk terras.
Achter in de tuin staat de stenen garage met elektra. Deze is tevens (met een auto) toegankelijk via het
achtergelegen pad.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte 140 m², inhoud 464 m³, perceeloppervlakte 173 m².
- Keuken vernieuwd in 2017.
- Verwarming middels cv-combiketel, bouwjaar 2009.
- Stenen garage voorzien van elektra en toegankelijk via een breed (gemeenschappelijk) pad aan de
achterzijde.
- Aanvaarding in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 269.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1978
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 140 m2

Externe Bergruimte 22 m2

Perceeloppervlakte 173 m2

Inhoud 464 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 wasmachineaansluiting en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Energie

Voorlopig energielabel C
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Ketel Nefit gas gestookt uit 2009, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen G 3785 Resultaat
Oppervlakte Rhenen G 3785 173 m2

Omvang Rhenen G 3785 Geheel perceel
Eigendomssituatie Rhenen G 3785 Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 48 m2 (7.8m diep en 6.2m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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Plattegrond









Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst




















