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Ploeg 11, Rhenen

Inpakken en verhuizen!

Hoe fijn is dat; je krijgt de sleutel van je nieuwe woning en kunt bijna direct verhuizen. Geen weken of maanden klussen, maar
snel genieten van je nieuwe thuis.
Deze sfeervol en hoogwaardig afgewerkte gezinswoning met voor- en achtertuin, veranda en achterom is dankzij zijn
architectuur, ligging én ruimte een erg geliefde woning. De woning is zo goed als nieuw (bouwjaar 2016) en smaakvol
afgewerkt, waardoor je hier zo in kunt. Gelegen in de kindvriendelijke nieuwbouwwijk “Klein Binnenveld” op korte afstand van
goede voorzieningen als winkels, scholen, het NS-Station en natuurgebied de “Binnenveldse Hooilanden”.

Indeling: entree/hal met meterkast, garderoberuimte, toiletruimte met toilet en fonteintje en trap naar verdieping. Royale
tuingerichte woonkamer met hoogwaardige pvc vloer en vloerverwarming, mooie zandstenen schouw met houtkachel en
openslaande deuren naar de tuin. Open keuken in L- opstelling en wandopstelling voorzien van inbouwapparatuur, mooie
schouw met afzuiging, luxe en klassiek uitgevoerd “Belling” fornuis en Belgisch hardstenen werkbladen. Door de L- opstelling
met bar is het mogelijk gezellig aan te schuiven tijdens het koken.

1e verdieping: overloop, ruime voorslaapkamer, achterslaapkamer met vaste kast en 3e slaapkamer met dakvenster. Luxe en
stijlvol uitgevoerde badkamer met hoekbad/douche combinatie, badmeubel en 2e toilet.

2e verdieping: grote open zolderruimte (meerdere kamers mogelijk) met dakvenster, opstelplaats wasmachine, droger en
opstelplaats cv-ketel met warmte terugwininstallatie.

Buiten: fraai aangelegde voortuin met fruitbomen, achtertuin met terras, gazon, borders, houthok en mooie veranda met schuur
en achterom.

De naam van deze nieuwbouwwijk is een afgeleide van het binnenveld tussen Achterberg en Veenendaal. Dit kleinschalige
nieuwbouwproject is zonder twijfel één van de pareltjes van Achterberg. De wijk is ruim opgezet en de woningen hebben een
sierlijke uitstraling. Er is parkeerruimte voor de woning en voldoende parkeerruimte in de wijk.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 395.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2016
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 129 m2

Externe Bergruimte 4 m2

Perceeloppervlakte 165 m2

Inhoud 460 m3

Indeling

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

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet, 1 vloerverwarming en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Balansventilatie, dakraam, mechanische ventilatie, rookkanaal
en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie en volledig

geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel, houtkachel, vloerverwarming gedeeltelijk en warmte
terugwininstallatie

Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Itho Daalderop gas gestookt uit 2016, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen K 1287
Oppervlakte 165 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 75 m2 (12.75m diep en 5.85m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond











Plattegrond 3D











Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst deel B
































