
PRINSENWEG 31, ELST UT

€ 369.000 k.k.

www.prinsenweg31.nl



Prinsenweg 31, Elst ut

In een zeer geliefde woonwijk op korte afstand van de prachtige bossen, uiterwaarden en
centrumvoorzieningen staat deze fraaie twee-onder-een-kap woning met garage, stenen tuinhuis en carport.
De woning beschikt over een royale living, ruime uitgebouwde woonkeuken, 4 goede slaapkamers en heeft
een heerlijke tuin op het zuiden met afgesloten poort voor achterom. Parkeren doet u op eigen terrein onder
de riante carport welke voorzien is van 2 lichtkoepels met inbouwspots en toegangsdeur naar de garage.

Dit fantastische woonhuis is uitstekend onderhouden en zeer zeker de moeite waard om te komen
bezichtigen!

Indeling:
ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, toiletruimte, meterkast en trapkast, ruime woonkamer
met speelse raampartijen, gashaard en doorloop naar uitgebouwde woonkeuken met keuken in
hoekopstelling voorzien van enkele bovenkasten, kunststof werkblad, RVS spoelbak en inbouwapparatuur
zoals een 4-pits gaskooktoestel, afzuigschouw, vaatwasser, koelkast en combimagnetron. De keuken heeft
een mooi geschuurd plafond voorzien van inbouwspots en deur naar de zonnige tuin. De tegelvloer van de
hal, woonkamer en keuken zijn voorzien van vloerverwarming.

1e verdieping:
overloop met trapopgang naar de 2e verdieping, 3 mooie ruime slaapkamers die allemaal voorzien zijn van
een dakkapel. De ouderslaapkamer heeft een vaste kastenwand en de overige slaapkamers beschikken over
extra bergruimte in de knieschotten. De geheel betegelde badkamer is voorzien van een wastafelmeubel,
toilet en bad-/douchecombinatie.

2e verdieping:
voorzolder voorzien van praktische tegelvloer met aansluitingen voor wassen- en drogen, vaste kast en CV-
opstelling. Op de voorzolder is een toegangsluik naar een bergzolder. 4e slaapkamer met groot dakraam en
extra knieschotbergruimte.

Buiten:
de voortuin is onderhoudsvriendelijk en ingericht met grind en leibomen. De royale oprit heeft een ruime
carport voorzien van inbouwspots en 2 lichtkoepels en toegangsdeur naar de garage. Er is een afgesloten
poort voor achterom. De achtertuin ligt op het zuiden en heeft een stenen tuinhuis, prachtige borders en
meerdere terrassen.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1992.
- Woonoppervlak 125 m², inhoud 479 m³, perceeloppervlak 264 m².
- Geheel voorzien van isolerende beglazing.
- Verwarmd middels CV combiketel, merk Nefit Topline, bouwjaar 2012.
- Aanvaarding in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 369.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1992
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 125 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 24 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Overige inpandige ruimte 16 m2

Perceeloppervlakte 264 m2

Inhoud 479 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam en natuurlijke ventilatie

Energie

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

volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit Topline gas gestookt uit 2012,
eigendom



Kadastrale gegevens

Rhenen H 5995
Oppervlakte 264 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

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

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 100 m2 (10m diep en 10m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen en garage met carport
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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Plattegrond









Plattegrond 3D









Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst




















