
FRANSEWEG 66A, ELST

€ 399.000 k.k.

www.franseweg66a.nl



Franseweg 66A, Elst

Op korte afstand van de prachtige bossen en dorpsvoorzieningen staat deze uitstekend onderhouden twee-
onder-een-kap woning met veranda en vrijstaande stenen garage. De woning heeft een speelse indeling met
in het midden de prachtige keuken met kookeiland gecentreerd. De tuingerichte woonkamer heeft een royale
schuifpui naar de tuin en het gezellige eetgedeelte ligt aan de voorzijde van de woning. De gehele begane
grond is voorzien van een fraaie eikenhouten vloer. De voortuin biedt plaats voor het parkeren van 2 auto’s
en de onderhoudsvriendelijke achtertuin heeft een vrijstaande garage en royale veranda waar je volop van
kunt genieten! Op de 1e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een moderne badkamer. De 2e
verdieping biedt de mogelijkheid om extra slaapkamers te creëren. Een prachtige moderne woning die instap
klaar is!

Indeling: Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, meterkast en moderne toiletruimte,
tuingerichte woonkamer met deur en grote schuifpui naar de tuin. De keuken heeft een wandopstelling met
praktische lades en opbergkasten en voorzien van een koelkast, vriezer met 4 lades en combimagnetron.
Tegenover de wandopstelling is een prachtig kookeiland met spoelgedeelte, lades en inbouwapparatuur zoals
een 4-pits keramische kookplaat met afzuigkap en vaatwasser.

1e verdieping: Overloop met trapopgang naar de 2e verdieping, 3 slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer
is voorzien van een vaste kast. Geheel betegelde moderne badkamer met bad en douchehoek beiden
voorzien van een thermostaatkraan, fraai wastafelmeubel met spiegel, toilet en designradiator.

2e verdieping: Open zolderruimte met twee grote Velux dakramen, was- en droogaansluitingen en CV-
opstelling. Deze ruimte biedt de mogelijkheid om extra slaapkamers te creëren. De gehele 2e verdieping is
voorzien van een mooie laminaatvloer.

Buiten: De voortuin is geheel bestraat en biedt de mogelijkheid om 2 auto’s op eigen terrein te parkeren. De
voortuin heeft een zijpoort naar de achtertuin. De achtertuin is onderhoudsvriendelijk en heeft een royaal
terras met toegang naar de vrijstaande garage. De sfeervolle veranda die achter in de tuin is geplaatst
complimenteert het geheel. De achtertuin heeft een poort voor achterom.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 2008.
- Woonoppervlak 138m², inhoud 496m³, perceeloppervlak 230 m².
- Geheel voorzien van isolerende beglazing.
- Dak, vloer- en gevelisolatie.
- Begane grondvloer voorzien van prachtige houten vloer.
- Sfeervolle veranda in achtertuin met vrijstaande stenen garage.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 399.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2008
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 138 m2

Externe Bergruimte 16 m2

Perceeloppervlakte 230 m2

Inhoud 496 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Dakraam en schuifpui

Energie

Voorlopig energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie en

volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit Proline gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 7350 Resultaat
Oppervlakte Rhenen H 7350 230 m2

Omvang Rhenen H 7350 Geheel perceel
Eigendomssituatie Rhenen H 7350 Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan bosrand en in bosrijke omgeving
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 94 m2 (11.9m diep en 7.9m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
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Plattegrond











Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst




















