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Driftweg 1, Elst ut

Op korte afstand van de prachtige bossen van Elst staat deze perfect onderhouden twee-onder-een-kap woning met veranda
en aangebouwde opslagruimte. De woning is uitstekend onderhouden en heeft een lichte doorzonwoonkamer met open keuken
en 3 slaapkamers met badkamer op de 1e verdieping. Via een vlizotrap is een bergzolder bereikbaar. De zonnige achtertuin
heeft een stenen berging met aangebouwde houten berging en is fraai aangelegd met prachtig sierstraatwerk, een gazon en
borders. De sfeervolle veranda complimenteert het geheel en is een prima plek om te vertoeven!

Dit huis is top qua tuin en afwerkingsniveau en zeker het bezichtigen waard!

Indeling:
Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, trapkast, moderne toiletruimte, lichte doorzonwoonkamer met aansluitend
open keuken in rechte opstelling, voorzien van losse apparatuur, bovenkasten en een deur naar de tuin. De keukenvloer is
voorzien van vloerverwarming.

1e verdieping:
Overloop , 3 slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer ruim te noemen is en 1 slaapkamer is voorzien van een vaste kast.
Badkamer met douchehoek voorzien van thermostaatkraan, wastafel en aansluitingen voor wassen en drogen. De airco op de
overloop zorgt in de zomer voor een aangenaam klimaat.

2e verdieping:
Via een vlizotrap op de overloop is een bergzolder bereikbaar met CV-opstelling.

Buiten:
De voortuin is fraai aangelegd met sierstraatwerk, waterpartij en borders. De achtertuin is riant te noemen met fraaie borders,
gazon en prachtig sierstraatwerk. Achter in de tuin is een veranda geplaatst met mooie tegelvloer en gepotdekselde
wandplanken, aansluitend een volledig geïsoleerde ruimte met separaat toilet, elektrische radiator en keukenblok voorzien van
boiler en koelkast. Boven het keukenblok zijn speelse luiken gemaakt die een doorkijkje geven naar de veranda.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1951.
- Woonoppervlak 70 m², inhoud 265 m³, perceeloppervlak 280 m².
- Geheel voorzien van isolerende beglazing.
- Prachtige achtertuin met veranda met extra opslagruimte.
- Stenen schuur en aangebouwde houten berging.
- Zonnescherm voor en achterzijde woning.
- Dak voorzien van 14 zonnepanelen.
- Parkeren op eigen terrein.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 319.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1951
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 70 m2

Externe Bergruimte 27 m2

Perceeloppervlakte 280 m2

Inhoud 265 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 wasmachineaansluiting en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen Airconditioning, buitenzonwering, natuurlijke ventilatie en
zonnepanelen

Energie

Isolatie Dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Agpo gas gestookt uit 2005, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 7392
Oppervlakte 280 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 166 m2 (17.5m diep en 9.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen



Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (3)
Voorzieningen Voorzien van elektra en voorzien van water

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken
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