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Stuivenes 21, Rhenen

Zoekt u een ruim huis met een riante tuin?

Dan hebben wij voor u deze perfect onderhouden hoekwoning met eigen oprit en multifunctionele ruime verwarmde schuur met
bovenverdieping. De woning heeft een riante woonkamer met open keuken en portaal met deur naar de tuin. Op de 1e
verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een moderne badkamer. De 2e verdieping heeft een voorzolder met extra
bergruimte en aansluitend een 4e slaapkamer. De ruime tuin heeft meerdere terrassen, zijpoort en een heerlijke overkapping
aan de ruime schuur met extra fietsenberging.

Bent u op zoek naar een ruim comfortabel huis wat perfect is afgewerkt? Dan moet u hier komen kijken!
Indeling: ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, moderne toiletruimte, meterkast, tuingerichte woonkamer met
uitbouw aan de zijkant waar het gezellige eetgedeelte is gesitueerd, open keuken in hoekopstelling voorzien van bovenkasten,
composiet werkblad, enkele RVS spoelbak en inbouwapparatuur zoals en 5 pits RVS gaskooktoestel, RVS afzuigkap, koelkast,
vaatwasser en combimagnetron. Via de woonkamer is het portaal bereikbaar met schuifkastenwand en deur naar de tuin.

1e Verdieping: overloop met trapopgang naar de 2e verdieping, 3 slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer is voorzien van 2
grote dakramen en vaste kastenwand, de 2e slaapkamer heeft ook een groot dakraam met vaste kastenwand, de 3e
slaapkamer aan de voorzijde is voorzien van een rolluik en heeft ook een vaste kast. De moderne geheel betegelde badkamer
heeft een raam, hangend toilet en douchehoek met deur, dubbel wastafelmeubel met spiegel en designradiator. Het plafond is
voorzien van inbouwspots.

2e Verdieping: voorzolder met veel extra opberg ruimte, was- en droog aansluitingen en CV-opstelling. Aansluitend is een ruime
4e slaapkamer met dakraam en kopgevelraam.

Buiten:
De voortuin bestaat uit sierbestrating met eigen parkeerplek en is afgescheiden middels een beukenhaag. De achtertuin heeft
een zijpoort en is heeft een heerlijke ruime achtertuin met meerdere terrassen, borders en grote schuur met sfeervolle
overkapping. De schuur, is verwarmd en via een trap is een ruime bovenverdieping bereikbaar. Aan de zijkant is een extra
berging te bereiken voor het plaatsen van fietsen. Kortom een multifunctionele schuur.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 2006.
- Gebruiksoppervlakte 136 m², inhoud 503 m³, perceeloppervlak 354 m².
- Geheel voorzien van isolerend beglazing.
- Uitstekend onderhouden.
- Riante woonkamer.
- Op loopafstand van winkelvoorzieningen.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 459.500 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2006
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 136 m2

Externe Bergruimte 49 m2

Perceeloppervlakte 354 m2

Inhoud 503 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen en een zolder

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, mechanische ventilatie en
rookkanaal

Energie

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

geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Ketel Nefit gas gestookt uit 2017, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen G 4535
Oppervlakte 354 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 211 m2 (17.5m diep en 12.05m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Plattegrond











Plattegrond 3D











Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst
























