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€ 415.000 k.k.
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Poortjesgoed 19, Veenendaal

Op een geliefde locatie, op korte afstand van het station, scholen en centrumvoorzieningen staat deze uitstekend onderhouden
hoekwoning met ruime garage, veranda met lichtstraat en overkapte fietsenberging. De woning beschikt maar liefst over 6
slaapkamers. De woning is aan de achterzijde uitgebouwd waardoor er een royale living is ontstaan. De gesloten keuken is via
de hal en woonkamer te bereiken. De tuin is onderhoudsvriendelijk en heeft een prachtige veranda met lichtstraat waar u het
hele jaar volop van kunt genieten!
Kortom een fantastisch en perfect afgewerkt ruim huis.

Indeling: Ontvangsthal met garderobe en deur naar 2e hal met trapopgang naar de 1e verdieping, toiletruimte, meterkast en
trapkast, sfeervolle woonkamer met zitgedeelte en houtkachel (speksteen). De achterzijde van de woning is uitgebouwd met
wederom een gezellig zitgedeelte voorzien van inbouwspots en openslaande deuren naar de tuin. Via een prachtige halfronde
deurpartij komt u in de gesloten keuken welke ook bereikbaar is via de hal. De keuken is in rechte opstelling geplaatst voorzien
van bovenkasten, kunststof werkblad, dubbele RVS spoelbak en inbouwapparatuur zoals een 4 pits gas kookplaat op glas,
afzuigkap, oven, combimagnetron, koelkast en vaatwasser. De keuken heeft een gezellig eetgedeelte met deur naar de tuin.
Het uitgebouwde gedeelte van de woning en keuken zijn voorzien van vloerverwarming.

1e verdieping: Overloop met vaste kast en trapopgang naar de 2e verdieping, 3 slaapkamers waarvan 1 slaapkamer in gebruik
is als werkkamer met deur naar het platte dak. De slaapkamer aan de voorzijde en achterzijde hebben inbouwkasten heeft 2
vaste kasten. De geheel betegelde badkamer heeft een wastafel, bad/douchecombinatie en een raam. Op de overloop is een
vaste kast.

2e verdieping: Overloop met CV-opstelling, werkkamer/bergruimte met dakkapel, 2 slaapkamers beiden voorzien van dakkapel
en waarvan 1 slaapkamer een vaste kast heeft.

Buiten: De voortuin bestaat uit sierstraatwerk en borders. De achtertuin is geheel bestraat en geeft toegang tot de riante garage
verdeeld in twee gedeelten met bergzolder. Achter in de tuin staat een prachtige veranda met lichtstraat en aangebouwde
fietsenstalling met poort voor achterom.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1960.
- Woonoppervlak 143 m², inhoud 630 m³, perceeloppervlak 237 m².
- Verwarmd middels CV combiketel, merk Remeha Calenta.
- Royale veranda met lichtstraat voorzien van dubbel glas.
- Elektrische bedienbare zonwering begane grond. 1e en 2e verdieping aan voorzijde elektrisch bedienbare rolluiken.
- Uitgebouwde woonkamer in 1999.
- Voldoende parkeervoorzieningen.

Vraagprijs € 415.000,-- k.k.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 415.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1960
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 144 m2

Overige inpandige ruimte 29 m2

Perceeloppervlakte 237 m2

Inhoud 630 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Alarminstallatie, buitenzonwering, rolluiken en rookkanaal

Energie

Voorlopig energielabel F
Isolatie Dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel, houtkachel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Ketel Remeha Calenta gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Veenendaal C 2522
Oppervlakte 237 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 136 m2 (15.8m diep en 8.6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten



Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
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Plattegrond









Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst






















