
CUNERAWEG 136, RHENEN

€ 498.000 k.k.

www.cuneraweg136.nl



Cuneraweg 136, Rhenen

Vrijstaande woning gelegen op een goede locatie in Achterberg, op loopafstand van een kleinschalig
winkelcentrum met onder andere een supermarkt. De woning is voorzien van een ruime woonkamer,
woonkeuken, badkamer op de begane grond en 2 slaapkamers op de verdieping. Deze jaren 30 woning is
wat gedateerd maar biedt volop mogelijkheden! Het geheel is gelegen op een perceel van circa 676 m².
Achterberg is gelegen tussen Rhenen en Veenendaal, beide met een uitgebreid aanbod aan winkels, scholen
en andere voorzieningen. NS-station Rhenen bevindt zich op slechts enkele fietsminuten afstand.

Begane grond: hal/entree met trap naar de 1e verdieping en toegang tot provisiekelder en woonkamer. De
royale woonkamer is voorzien van een schouw en aan de voorzijde een erker. Leuke details zijn hier de glas-
in-lood ramen die je in de gehele woning weer terugziet. De woonkeuken is voorzien van een deur naar de
tuin en beschikt over een eenvoudige keukenopstelling met inbouwapparatuur zoals een gasfornuis en een
afzuigkap.

Aansluitend is de hal met toegang tot de badkamer, separate toiletruimte en deur naar de tuin. De badkamer
is grotendeels betegeld en beschikt over en douche, wastafel en aansluitingen voor de wasmachine. Tevens
is hier de opstelplaats voor de cv-ketel.

1e verdieping: overloop met berging en dakkapel. Toegang tot 3 kamers waarvan 2 slaapkamers. De
slaapkamers zijn allebei voorzien van een inbouwkast.

Vliering: via een losse trap is een bergzolder bereikbaar.

Buiten: voortuin met oprit voor meerdere auto’s. Achtertuin met gazon en terras en een royale vrijstaande
stenen schuur die is voorzien van een kanteldeur en loopdeur.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1937.
- Verwarming middels cv-combiketel, bouwjaar 2013.
- Gedeeltelijk voorzien van dubbel glas.
- Royale vrijstaande stenen garage.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 498.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1937
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 100 m2

Externe Bergruimte 52 m2

Perceeloppervlakte 676 m2

Inhoud 395 m3

Indeling

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

Energie

Definitief energielabel G
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas en grotendeels dubbelglas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2013, eigendom



Kadastrale gegevens

Rhenen K 1595
Oppervlakte 85 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Rhenen K 1597
Oppervlakte 591 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving, in centrum en landelijk gelegen
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 281 m2 (18.75m diep en 15m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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Situatie gewijzigd



Plattegrond 3D
















