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€ 359.000 k.k.
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Veenendaalsestraatweg 3, Elst ut

Op een fraaie locatie nabij de bossen en uiterwaarden gelegen, sfeervolle 2 onder 1 kap woning met ruime
LOODS, tuin met veranda en overdekte achterplaats. De ligging is niet alleen fraai, maar ook uiterst praktisch
met diverse winkels, het gezondheidscentrum, bossen en alle overige voorzieningen op loopafstand. Het dorp
Elst is centraal gelegen in het land en is uitstekend bereikbaar via de rijkswegen A12 en A15 (opritten op 10
minuten) en het openbaar vervoer.

Indeling: entree/hal met toilet, trap naar verdieping en toegang naar de provisiekelder met stahoogte. Open
keuken met landelijke wandopstelling voorzien van 6- pits fornuis en dubbele oven, vaatwasser,
afzuigschouw en losse koelkast. Aansluitend aangebouwde bijkeuken met kastenwand, kast met
aansluitingen voor wassen en drogen, deur naar de tuin. Doorzon woonkamer met eiken vloerdelen,
openslaande deuren naar de tuin en opstalplaats houtkachel.

1e verdieping: ruime overloop met vaste kastenwand, 3 slaapkamers, moderne badkamer met dubbele
wastafel en inloopdouche.

2e verdieping: open ruimte met dakvenster (4e slaapkamer), ruimte met opstelplaats CV, wasmachine en
droger.

Buiten: voortuin met parkeerruimte, middels toegangspoort bereikbare inrit met parkeerruimte, privé tuin met
sfeervolle veranda, ruime loods (80 m²) van 6 meter hoog. Overdekte plaats (22 m²) en tuin.

Ideaal object voor de zzp’er of klusser. De loods is uitstekend geschikt als werkplaats of opslag. Uw werkbus,
camper of caravan kan hier uitstekend in gestald worden.

Woonoppervlakte 104 m², inhoud 325 m², perceeloppervlakte 432 m².



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 359.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1956
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 104 m2

Externe Bergruimte 18 m2

Overige inpandige ruimte 6 m2

Perceeloppervlakte 432 m2

Inhoud 325 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 wastafel en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen en een kelder
Voorzieningen Dakraam en rookkanaal

Energie

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

volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 1999, eigendom



Kadastrale gegevens

Rhenen H 3602
Oppervlakte 284 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Rhenen H 3240
Oppervlakte 148 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en landelijk gelegen
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 234 m2 (23.9m diep en 9.8m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande houten
Capaciteit 1 auto

Veenendaalsestraatweg 3, Elst ut



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Plattegrond











Plattegrond 3D











Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst




















