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Cavalerieweg 102, Veenendaal

Wonen op een toplocatie?

Dan hebben wij voor u deze uitstekend onderhouden GEZINSWONING met fraaie tuin en houten berging. De
woning ligt op korte afstand van diverse scholen, dagelijkse voorzieningen en goede uitvalswegen. Dit leuke
huis heeft een tuingerichte woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers en een moderne badkamer op de
1e verdieping en een 3e slaapkamer op de 2e verdieping. De prachtige tuin heeft meerdere terrassen, fraaie
borders en is smaakvol aangelegd. Achterin de tuin is een houten berging met overkapping en een poort naar
het achtergelegen plein. Deze woning heeft werkelijk een prachtige ligging met aan de voorzijde vrij uitzicht
over het groen en water!

Een prachtige woning op een toplocatie!

Indeling:
Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, meterkast en moderne toiletruimte, tuingerichte
woonkamer met trapkast en travertin vloer voorzien van vloerverwarming. De woonkamer heeft een schuifpui
naar de fraai aangelegde achtertuin. Open keuken in twee tegen elkaar liggende rechte wandopstellingen.
Het linkse gedeelte bestaat een keukenblok met composiet werkblad, RVS lades en praktische bovenkast.
Het rechtse gedeelte heeft ook een composiet werkblad met inbouwapparatuur zoals een RVS 5-pits gas
kooktoestel, RVS afzuigkap en dubbele RVS spoelbak. Op werkhoogte is een vaatwasser (2017) ingebouwd.

1e verdieping:
Overloop met trapopgang naar de 2e verdieping, 2 royale slaapkamers met in het midden gecentreerd de
moderne geheel betegelde badkamer voorzien van wastafelmeubel met kast, inloopdouche met glazen wand,
bad, toilet en designradiator.

2e verdieping:
Voorzolder met aansluitingen voor wassen en drogen en CV opstelling. 3e ruime slaapkamer met extra
knieschotbergruimte en dakraam.

Buiten:
De achtertuin is fraai aangelegd (2016) met mooi sierstraatwerk, meerdere terrassen, bomen en prachtige
borders met afsluitbare poort voor achterom. In de tuin is een berging met overkapping aanwezig voorzien
van elektra.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 2004.
- Woonoppervlak 106 m², inhoud 365 m³, perceeloppervlak 137 m².
- Verwarmd middels CV combiketel, merk Remeha Avanta, bouwjaar 2012 en warmte terugwin unit Agpo HR
Optifor, bouwjaar 2004.
- Geheel voorzien van isolerende beglazing.
- Dak-, vloer en gevelisolatie.
- Prachtige vrije ligging.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 292.500 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

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

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 106 m2

Externe Bergruimte 9 m2

Perceeloppervlakte 137 m2

Inhoud 368 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Dakraam, natuurlijke ventilatie en schuifpui

Energie

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

volledig geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk en warmte
terugwininstallatie

Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Remeha Avanta gas gestookt uit 2012,
eigendom

Kadastrale gegevens

Veenendaal K 4855
Oppervlakte 137 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, aan water, beschutte ligging en in
woonwijk

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 70 m2 (14m diep en 5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond









Plattegrond 3D









Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst






















