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€ 265.000 k.k.
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Prinsenweg 43, Elst ut

In een geliefde straat in Elst (U) staat deze ruime en goed onderhouden GEZINSWONING met royale berging. De woning
beschikt onder meer over een tuingerichte woonkamer, half open keuken en 3 slaapkamers. De woning is gelegen in een
populaire en kindvriendelijke woonwijk met voldoende parkeergelegenheid en op loopafstand van de bossen, de rivier de Rijn,
scholen, winkels en het openbaar vervoer.

Indeling: entree/hal met trap naar de 1e verdieping en toegang tot de woonkamer, toilet en meterkast. Tuingerichte woonkamer
met trapkast en deur naar de tuin. Aan de voorzijde is de half open keuken uitgevoerd in een hoekopstelling en voorzien van
inbouwapparatuur zoals een gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, combi-oven en afwasmachine. De begane grond vloer bestaat
uit een plavuizen vloer voorzien van vloerverwarming.

1e Verdieping: overloop met trap naar de 2e verdieping en toegang tot 2 slaapkamers en de badkamer. Aan de voorzijde is een
royale slaapkamer (voorheen 2 slaapkamers) met kastenwand en de slaapkamer aan de achterzijde beschikt over een Velux
dakvenster. De badkamer is geheel betegeld en voorzien van een douchecabine, toilet, wastafelmeubel, designradiator en
Velux dakvenster.

2e Verdieping: ruime voorzolder met aansluitingen voor wasmachine en droger, bergkast met CV ketel en royale 3e slaapkamer
met bergruimte en dakvenster.

Vliering: middels vlizotrap te bereiken berging.

Buiten: de achtertuin beschikt over een zonnig terras met overkapping, royale stenen berging en achterom.

Bijzonderheden:
- Gebruiksoppervlakte 93m², inhoud 338m³, perceeloppervlakte 125 m².
- Bouwjaar 1991.
- Begane grond is voorzien van vloerverwarming.
- Ruime berging voorzien van elektra en deur voor achterom.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 265.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1991
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 93 m2

Externe Bergruimte 24 m2

Perceeloppervlakte 125 m2

Inhoud 338 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering en dakraam

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Ketel Nefit gas gestookt uit 2007, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 5738
Oppervlakte 125 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 36 m2 (7.1m diep en 5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten



Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Prinsenweg 43, Elst ut





























Plattegrond













Plattegrond 3D













Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst
































