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De Thijmenstoren 19, Rhenen

Deze uitgebouwde en sfeervol afgewerkte GEZINSWONING met verzorgde tuin, vrijstaande stenen berging en
parkeergelegenheid op eigen terrein is nu beschikbaar! Met een uitbouw aan de tuinzijde beschikt deze woning over een extra
ruime en lichte woonkamer, moderne keuken, 4 goede slaapkamers en een moderne badkamer. De woning is gelegen in de
geliefde en kindvriendelijke woonwijk “De Koerheuvel” met de bossen om de hoek en winkels, scholen en uitvalswegen in de
directe nabijheid voorhanden.

Begane grond: entree/hal met trap naar de 1e verdieping en toegang tot de woonkamer, toiletruimte en meterkast. De
tuingerichte woonkamer is aan de achterzijde over de gehele breedte uitgebouwd en voorzien van een grote raampartij en
openslaande deuren naar de tuin. Aan de voorzijde is de verzorgde keuken gesitueerd. De keuken is voorzien van een
hoekopstelling en afgewerkt in een lichte kleurstelling met een granieten werkblad en alle denkbare inbouwapparatuur zoals
een inductiekookplaat, afzuigkap, Quooker, combi-oven, koelkast, vriezer en afwasmachine.

1e verdieping: overloop met trap naar de 2e verdieping en toegang tot de 3 ruime slaapkamers en de moderne badkamer. De 2
grootste slaapkamers zijn gelegen aan de tuinzijde, de 3e kamer aan de voorzijde. De badkamer is geheel betegeld en beschikt
over een ligbad, douche, toilet en wastafel. De overloop en slaapkamers zijn afgewerkt met een mooie laminaatvloer.

2e verdieping: overloop/voorzolder met dakvenster, knieschotten en aansluitingen voor wasmachine en droger en de cv-
opstelling. Aansluitend is er toegang tot de ruime 4e slaapkamer voorzien van een dakvenster en veel bergruimte in de
knieschotten. Middels een luik is er tot slot nog toegang tot de praktische bergzolder.

Buiten: voortuin met parkeerruimte op eigen terrein en vrijstaande stenen berging voorzien van elektra. De achtertuin is fraai
aangelegd en voorzien van een heerlijk terras, gazon en gevarieerde beplanting. De tuin is grotendeels omzoomd met een
recent geplaatste onderhoudsarme schutting. Achter in de tuin staat een handige 2e berging.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 115 m², inhoud 420 m³, perceeloppervlak 158 m².
- Extra ruim door aanwezige fraaie uitbouw aan de tuinzijde.
- Vrijwel geheel geïsoleerd.
- Verwarming en warm water via cv-combiketel.
- Achtertuin, schuttingen en tuinberging recent aangepakt.

Aanvaarding in overleg



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 310.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1988
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Dwarskap bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 115 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Perceeloppervlakte 158 m2

Inhoud 420 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Dakraam en natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Bosch gas gestookt uit 2006, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 5322
Oppervlakte 158 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 66 m2 (13.25m diep en 5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het oosten



Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Plattegrond













Plattegrond 3D













Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst






























