
RUITERIJWEG 38, VEENENDAAL

€ 300.000 k.k.

www.ruiterijweg38.nl



Ruiterijweg 38, Veenendaal

In de jonge, kindvriendelijke en populaire wijk Dragonder-Oost staat deze HOEKWONING met extra brede
GARAGE. De woning heeft een heerlijke achtertuin met vrije zonligging op het westen. Op de 1e verdieping
zijn 2 ruime slaapkamers met de mogelijkheid tot het creëren van een 3e slaapkamer. Op de 2e verdieping
bevindt zich eveneens een ruime slaapkamer. De woonwijk Dragonder-Oost is een populaire en ruim
opgezette wijk met goede voorzieningen binnen handbereik. Op loopafstand bevinden zich bijvoorbeeld een
basisschool, kinderdagverblijf en sportpark Spitsbergen. Het centrum met alle wenselijke voorzieningen is
uitstekend bereikbaar evenals de diverse uitvalswegen.

Begane grond: entree/hal, meterkast, toiletruimte en trapkast. Tuingerichte woonkamer met deur naar de tuin
en trap naar de 1e verdieping. Aansluitend is de open keuken. Deze is uitgevoerd in een rechte opstelling en
afgewerkt in een lichte kleurstelling. De keuken beschikt over de benodigde inbouwapparatuur zoals een 5-
pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, koelkast, vriezer en afwasmachine. De begane grond is vrijwel geheel
voorzien van een mooie laminaatvloer.

1e verdieping: overloop, royale slaapkamer aan de achterzijde met twee dakvensters. Hier zijn goede
mogelijkheden om 2 slaapkamers te realiseren. Deze slaapkamer is voorzien van een vaste kastenwand. De
badkamer is geheel betegeld en beschikt over een ligbad met jet streams en douchescherm, wastafel, toilet
en designradiator.

2e verdieping: overloop met cv-opstelling en aansluitingen voor wasmachine. Ruime slaapkamer met
dakraam en kopgevelraam. Door de aanwezige knieschotten is er veel bergruimte.

Buiten: onderhoudsvriendelijke voortuin. De ruime achtertuin heeft een heerlijke ligging (op het westen) en
beschikt over een fijne berging en extra brede garage. De garage is rondom dicht en voorzien van een
elektrische garagedeur. Op warme dagen biedt het elektrische zonnescherm een heerlijk schaduwplekje in de
tuin.

Zowel voor als achter de woning is er volop parkeergelegenheid.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte 92 m², inhoud 358 m³, perceeloppervlakte 163 m².
- Bouwjaar 2004.
- Volop parkeergelegenheid zowel aan de voor- als achterzijde van de woning.
- Extra brede garage met separate berging.
- Heerlijke ruime tuin met ligging op het westen.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 300.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2004
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 92 m2

Externe Bergruimte 25 m2

Perceeloppervlakte 163 m2

Inhoud 358 m3

Indeling

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

Energie

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

volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Remeha Tzerra gas gestookt uit 2016,
eigendom

Kadastrale gegevens

Veenendaal K 4813
Oppervlakte 163 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 68 m2 (12.45m diep en 5.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande houten
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Met elektrische deur
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Plattegrond









Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst




















