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Korte Steeg 11, Rhenen

Bent u op zoek naar een woning met allure en een hoog afwerkingsniveau?

Dan komt deze twee-onder-een-kap woning beslist in aanmerking! Hier is het alleen een kwestie om de verhuizer in te
schakelen en de meubels neer te zetten. Alles klopt aan dit huis; de mooie overstekken, handgemaakte keuken, moderne
kamer-en-suite deuren en hoge plinten. Deze charmante woning is hoogwaardig afgewerkt en met uitstekende materialen
gebouwd. De prachtige woonkamer en woonkeuken zijn gescheiden middels fraaie moderne kamer-en-suite deuren en zijn een
lust voor het oog! De heerlijke woonkeuken is van hoog niveau en koken is hier dan ook een feest! Op de 1e verdieping
bevinden zich 3 ruime slaapkamers, separate toiletruimte en een schitterende badkamer. De 2e verdieping biedt de
mogelijkheid voor het creëren van extra slaapkamers. De prachtige achtertuin heeft mooie borders, fraaie sierbestrating en niet
vergeten een sfeervolle veranda met aangebouwde berging waar je heerlijk kunt relaxen na een drukke dag! Dit prachtige huis
mogen wij verkopen en ervoor zorgen dat het weer een nieuwe eigenaar krijgt die ook op slag verliefd wordt op het geheel!

De foto’s zeggen eigenlijk genoeg, u bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen!

Indeling: Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, meterkast en moderne toiletruimte. Het ruime woongedeelte is
verdeeld middels fraaie moderne kamer-en-suite deuren in een woonkamer aan de straatzijde met mooie gashaard en
woonkeuken aan de achterzijde met openslaande deuren naar de tuin. De keuken is handgemaakt en in U-opstelling geplaatst
met veel opbergruimte, prachtig keramisch werkblad en inbouwapparatuur zoals een 5-pits inductiekookplaat, afzuigkap,
(geplaatst in koof in het plafond), koelkast, vaatwasser en een combimagnetron. De keuken is tevens voorzien van fraaie
wandplanken. Via de keuken is de bijkeuken bereikbaar met vaste schuifkastenwand en deur naar de tuin. Via de bijkeuken is
een speelkamer c.q. tv-kamer bereikbaar. De gehele begane grondvloer is voorzien van een prachtige tegelvloer voorzien van
vloerverwarming.

1e verdieping: Royale overloop met raam en trapopgang naar de 2e verdieping, 3 slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer is
voorzien van een vaste kastenwand met openslaande deuren naar het Franse balkon. Op de overloop is een moderne separate
toiletruimte met aansluitend een prachtige ruime badkamer voorzien van een ligbad, doucheruimte, royaal wastafelmeubel met
twee moderne waskommen en extra opbergruimte.

2e verdieping: Riante zolderruimte met cv-opstelling en aansluitingen voor wassen en drogen. Deze zolderruimte biedt volop
mogelijkheden om extra slaapkamers te creëren.

Buiten: De voortuin bestaat uit sierbestrating en mooie beplanting. Via een afgesloten poort is de achtertuin bereikbaar welke is
ingericht met een royaal terras, gazon en mooie borders met leibomen. Achterin de tuin staat een riante veranda met verlichting
en elektra met aansluitend een berging.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 2016.
- Woonoppervlakte 204 m², inhoud 730 m³, perceeloppervlak 337 m².
- Geheel voorzien van isolerende beglazing.
- Voorzien van alarminstallatie.
- Verwarmd middels CV combiketel, Nefit, bouwjaar 2016.
- Poort voor achterom met veranda en aangebouwde berging.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 625.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2016
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Schilddak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 204 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 10 m2

Externe Bergruimte 9 m2

Perceeloppervlakte 337 m2

Inhoud 730 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche en 1 ligbad
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Alarminstallatie, buitenzonwering, frans balkon en
mechanische ventilatie

Energie

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

geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel, gashaard en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2016, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen K 1283
Oppervlakte 337 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 86 m2 (7.5m diep en 11.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten

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
































