
DUISTEREWEG 24, RHENEN

€ 219.000 k.k.

www.duistereweg24.nl



Duistereweg 24, Rhenen

In een pittoresk straatje op loopafstand van de prachtige uiterwaarden, station en centrumvoorzieningen staat
deze karakteristieke tussenwoning met stenen berging. Deze woning is op sommige punten wat gedateerd
maar biedt volop mogelijkheden om het huis van uw dromen van te maken! De woonkamer is verdeeld in een
voor- en achterkamer en verwarmd middels gaskachels. De keuken is eenvoudig en heeft een doorloop naar
een portaal met aansluitingen voor wassen- en drogen, separate toiletruimte en douchegelegenheid. Op de
1e verdieping bevinden zich 4 slaapkamers. Via een losse trap is een open zolder c.q. bergruimte bereikbaar.
Deze sfeervolle woning is gelegen in de gezellige binnenstad van Rhenen en is op zoek naar twee
rechterhanden die deze woning weer tot zijn recht laten komen!

Indeling:
Ontvangsthal, vaste kast en meterkast, deur naar tuingerichte woonkamer met schouw voorzien van
gaskachel, doorloop naar woongedeelte aan de voorzijde met gaskachel. Via de tuingerichte woonkamer is
de keuken bereikbaar met eenvoudig keukenblokje voorzien keukengeiser en deur naar de tuin, doorloop
naar portaal met was aansluiting, toiletruimte en doucheruimte met wastafel en gevelgaskachel.

1e verdieping:
Overloop met extra bergruimte, 4 slaapkamers waarvan de slaapkamers aan de achterzijde zijn voorzien van
een dakkapel.

2e verdieping:
Open zolder c.q. bergruimte welke bereikbaar is middels een losse trap.

Buiten:
De achtertuin is gelegen op het westen en voorzien van sierstraatwerk met een achterom. Achter in de tuin is
een stenen berging.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1889.
- Woonoppervlakte 83m², inhoud 264m³, perceeloppervlak 155 m².
- Grotendeels voorzien van isolerende beglazing.
- Verwarmd middels gaskachels en keukengeiser.
- Prima tuin op het westen met achterom en ruime stenen berging.
- 4 slaapkamers.
- Op korte afstand van de uiterwaarden, station en centrumvoorzieningen.
- Notaris keuze verkoper.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 219.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1889
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Samengesteld dak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 83 m2

Externe Bergruimte 15 m2

Perceeloppervlakte 155 m2

Inhoud 264 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie en rookkanaal

Energie

Voorlopig energielabel F
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Gaskachels
Warm water Geiser eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen E 1213
Oppervlakte 155 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving, in centrum en
in woonwijk

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 52 m2 (13m diep en 4m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond







Plattegrond 3D







Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst




















