
RIJKSSTRAATWEG 31, ELST UT

€ 689.000 k.k.

www.rijksstraatweg31.nl



Rijksstraatweg 31, Elst ut

Op loopafstand van alle dagelijks benodigde dorpsvoorzieningen als winkels, scholen, huisartsen en
apotheek gelegen vrijstaande woning met ruime garage, tuinkamer met veranda en diepe tuin met gazon en
vijverpartij. Deze perfect onderhouden en goed geïsoleerde woning heeft een brede inrit en ruim voldoende
parkeerruimte op eigen terrein. De ruime garage is volledig onderkelderd en voorzien van een
zolderverdieping. De diepe tuin is fraai aangelegd met zonnige terrassen, een mooi gazon, vijverpartij en een
beschut gedeelte met fraaie bomen.

Indeling woning: overdekte entree/ royale ontvangsthal met meterkast en garderoberuimte, trap naar
verdieping, toiletruimte met toilet en fonteintje, slaap/werkkamer. Woonkamer voorzien van houtkachel (ter
overname) en houten vloerdelen. Woonkeuken met ruime L- opstelling voorzien van inbouwapparatuur en
granieten werkblad. Bijkeuken met kastenwand en opstelplaats was-apparatuur en toegang naar de royale
volledige betegelde provisiekelder (20m²) met stahoogte. De keuken, hal, toilet en bijkeuken zijn voorzien van
plavuizen vloer en vloerverwarming.

1e verdieping: overloop, grote werk/sportruimte (slaapkamer mogelijk) met vaste kasten, slaapkamer met
dakvenster en bergruimte, ruime badkamer met duo-bad, wastafel, inloopdouche, toilet en dakvenster, de
badkamer is geheel betegeld en voorzien van vloerverwarming. Royale ouderslaapkamer met
inloopgarderobe en bergruimte.

2e verdieping: grote zolderruimte, middels vlizotrap bereikbaar.

Garage: in spouw gebouwde garage van maar liefst 40m² (alleen begane grond), volledig onderkelderd
(257cm hoog) en met zolderverdieping. De garage is voorzien van 24 zonnepanelen.

Tuinkamer: vrijstaande tuinkamer met houtkachel en schuifpui naar grote veranda met uitzicht over vijverpartij
en zitkuil.

Berging: vrijstaande en verdiepte berging, kweekkas, houtopslag.

Buiten: brede oprit met toegangspoort, fraai aangelegde voortuin, parkeerruimte op eigen terrein, diepe tuin
met veel privacy en diverse extra’s als beregening, robotmaaier en slimme bergruimten.

Het geheel is hoogwaardig gebouwd en zeer compleet uitgevoerd. Gebruikte materialen zijn van hoge
kwaliteit. De woning is goed geïsoleerd en voorzien van energielabel A.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 689.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2000
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 144 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 3 m2

Externe Bergruimte 102 m2

Overige inpandige ruimte 24 m2

Perceeloppervlakte 1666 m2

Inhoud 584 m3

Indeling

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

Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet, 1 vloerverwarming
en 1 wastafel

Aantal woonlagen 2 woonlagen, met een kelder en zolder

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, natuurlijke ventilatie,
rookkanaal en zonnepanelen

Energie

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

volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel, houtkachel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit HR trendline HRC 30/CW5 gas
gestookt uit 2014, eigendom



Kadastrale gegevens

Rhenen H 6097
Oppervlakte 1666 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, tuin rondom en voortuin
Achtertuin 1360 m2 (85m diep en 16m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op afgesloten terrein, op eigen terrein en openbaar
parkeren

Garage

Soort garage Souterrain en vrijstaand stenen
Capaciteit 2 auto's
Voorzieningen Met vliering en voorzien van elektra
Isolatie Volledig geïsoleerd
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Plattegrond















Plattegrond 3D















Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst deel B






















