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Op een prachtige locatie op korte afstand van de bossen staat dit riante half vrijstaande herenhuis met aangebouwde garage en
zonnige tuin op het westen. De woning is goed onderhouden, volledig geïsoleerd en biedt verrassend veel ruimte! Deze
gezinswoning staat op een uiterst prettige locatie in een rustige woonomgeving op loopafstand van goede voorzieningen als
winkels, scholen, bossen en de uiterwaarden. Op korte afstand van de woning is ook een kinderspeelplaats en
sportvoorziening.

Begane grond: bij binnenkomst in de hal valt direct de ruimte op die deze woning te bieden heeft. Via de hal is er toegang tot de
woonkamer, toiletruimte en trap naar de 1e verdieping. De ruime woonkamer heeft een fijne lichtinval met erker en is afgewerkt
met lichte muren, strak plafond en een lichte plavuizen vloer. Aan de achterzijde is de keuken gesitueerd. De woonkamer en
keuken lopen mooi in elkaar over maar zijn middels twee glazen deuren ook gemakkelijk van elkaar te scheiden. De plavuizen
vloer loopt van de woonkamer naar de keuken door en is voorzien van vloerverwarming.

De keuken is voorzien van een hoekopstelling met inbouwapparatuur te weten: inductiekookplaat, afzuigkap, oven en
afwasmachine. Daarnaast is er nog een aparte kastenwand aanwezig met koelkast en royale bergruimte. Via het raam in de
keuken heeft u een leuk zicht op de tuin. Aansluitend is er toegang tot de bijkeuken met uitstortgootsteen en aansluitingen voor
wasmachine en droger. Via de bijkeuken is er toegang tot de achtertuin en luxe aangebouwde garage.

1e Verdieping: overloop met trap naar de 2e verdieping en toegang tot de slaapkamer, inloopgarderobe en badkamer. Aan de
voorzijde is een royale slaapkamer van maar liefst 22 m²! Indien gewenst is het mogelijk om van deze kamer 2 slaapkamers te
maken. De andere slaapkamer is momenteel in gebruik als inloopgarderobe. Ook hier is eenvoudig weer een slaapkamer van te
maken. De complete badkamer is geheel betegeld in een lichte kleurstelling en voorzien van een ligbad, douche, toilet, dubbele
wastafel en is voorzien van vloerverwarming.

2e Verdieping: overloop met toegang tot 2 slaapkamers en bergruimte. 1 slaapkamer is momenteel in gebruik als kantoorruimte
met vaste kastenwand.

Buiten: voortuin met oprit en aangebouwde stenen garage. Gezellige en fraai aangelegde achtertuin met heerlijke ligging op het
westen en ruimte voor diverse zitplekjes en aangelegd met sierbestrating en diverse beplantingen.

Bijzonderheden:
- Gebruiksoppervlakte 132 m², inhoud 512 m³ en perceeloppervlakte 239 m².
- Bouwjaar 1999.
- Volledig geïsoleerd.
- Verwarming middels cv-ketel Remeha Catalanta.
- Vloerverwarming in de woonkamer, keuken en badkamer.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 425.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, halfvrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1999
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 132 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 1 m2

Overige inpandige ruimte 19 m2

Perceeloppervlakte 239 m2

Inhoud 512 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel, 1 ligbad, 1 toilet, 1
vloerverwarming, 1 wastafel en 1 wastafelmeubel

Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering en dakraam

Energie

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

geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha Calenta gas gestookt uit 2013, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 6359
Oppervlakte 239 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 109 m2 (12.2m diep en 8.9m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
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Plattegrond







Plattegrond 3D







Lijst van zaken











Vragenlijst deel B























Kadastrale kaart












