
Nieuwe Veenendaalseweg 29A, Rhenen

€ 259.000 k.k.

www.nieuweveenendaalseweg29a.nl



Nieuwe Veenendaalseweg 29A, Rhenen

Om de hoek van het sfeervolle centrum van Rhenen ligt, op de begane grond van het kleinschalige appartementencomplex “De
Bergpoort”, dit comfortabele 3-kamerappartement met heerlijk terras op het westen en balkon aan de zuidzijde. Het
appartement beschikt onder andere over een sfeervolle woonkamer, open keuken en een parkeerplaats en berging in de
onderbouw. Het geheel is keurig afgewerkt en goed geïsoleerd. Het heeft een prachtige ligging met de winkels en medische
voorzieningen in de directe nabijheid en het station en de bossen van Rhenen op loopafstand.

Wilt u wonen op korte afstand van alle voorzieningen die Rhenen zo aantrekkelijk maken? Dan is dit uw kans!

Entree appartement:
De overdekte entree met brievenbussen geeft toegang naar de ontvangsthal met deur naar het appartement.

Indeling:
Ontvangsthal met toiletruimte, meterkast, berging met cv-ketel, ruime ouderslaapkamer met deur naar het terras, 2e
slaapkamer, geheel betegelde badkamer met toilet, douchehoek met deur en thermostaatkraan, hangende kast, wastafel met
spiegel en designradiator. Lichte ruime woonkamer met houten vloer en deur naar het balkon, halfopen keuken in
hoekopstelling voorzien van bovenkasten, lades en inbouwapparatuur zoals een 4-pits inductiekookplaat met
vlakschermafzuigkap en vaatwasser.

Onderbouw:
Eigen berging en eigen parkeerplaats in de onderbouw.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 2000.
- Gebruiksoppervlakte wonen 90 m², inhoud 275 m³.
- Geheel voorzien van isolerende beglazing.
- Verwarmd middels CV combiketel, merk Nefit, bouwjaar 2016.
- Op loopafstand van centrumvoorzieningen.
- Servicekosten € 185,72.
- Goed onderhouden.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 259.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 185,72 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2000

Specifiek Toegankelijk voor ouderen, toegankelijk voor minder validen
en gedeeltelijk gestoffeerd

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 90 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 30 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Inhoud 275 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 1e woonlaag

Voorzieningen Buitenzonwering, mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie
en rolluiken

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2016, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen F 1853
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in centrum
Tuin Zonneterras
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Box (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren en parkeergarage

Garage

Soort garage Parkeerkelder

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 185,72)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Plattegrond 3D





Kadastrale kaart



Lijst van zaken


















