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Rijksstraatweg 193, Elst ut

Aan de doorgaande weg Utrecht- Arnhem op korte afstand van goede voorzieningen als winkels, openbaar vervoer, de
uiterwaarden van de rivier de Rijn en de bossen van Nationaal park de Utrechtse Heuvelrug gelegen vrijstaande woning met
royaal en multifunctionele aanbouw, schuur en oprit met parkeerruimte op eigen terrein. Deze sfeervolle woning is hoogwaardig
afgewerkt en voorzien van een ruime woonkeuken en door kamer-en-suite deuren gescheiden woonkamer en eetkamer. 4
slaapkamers, een luxe badkamer en praktische kelder. Kortom een ideale gezinswoning met volop mogelijkheden voor werken
of praktijk aan huis.

Indeling: entree/hal met toiletruimte voorzien van toilet en urinoir, trap naar verdieping en trap naar kelder. Kelderruimte
voorzien van voorruimte met provisieruimte en kast, grote verwarmde kelderruimte met kastenwand. Ruime woonkeuken met
lichte, landelijke Wandopstelling voorzien van hardstenen werkblad, los fornuis met oven, en extra kastenwand voorzien van
inbouwapparatuur. De woonkeuken is voorzien van openslaande deuren naar de tuin en een deur naar de bijkeuken met
kastenwand en toegang naar de oprit met parkeerruimte, de tuin en toegang naar de sfeervolle werkkamer (ca. 21m2) met
klassieke kastenwand en fraai balkenplafond. Aansluitend aan de woonkeuken gelegen eetkamer met vaste kast en kamer-en-
suite deuren naar de woonkamer. Zowel de keuken, eetkamer als bijkeuken zijn voorzien van plavuizen met vloerverwarming,
de woonkamer is voorzien van houten vloerdelen en het de werkkamer van pvc-vloer.

1e verdieping: overloop, grote ouderslaapkamer, 2 slaapkamers waarvan 1 met vaste kast, luxe badkamer met dubbele
wastafel, toilet, vrijstaand bad en opstelplaats voor wasmachine en droger.

2e verdieping: overloop, slaapkamer en bergruimte met opstelplaats cv-ketel.

Buiten: voortuin, oprit met parkeerruimte op eigen terrein, besloten en grotendeels bestrate achtertuin met borders, vaste kast
met wastafel, terrassen en berging.

Bouwjaar 1957, gebruiksoppervlakte 158m2, inhoud 727m3, perceeloppervlakte 323m2.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 498.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1945-1959

Specifiek Toegankelijk voor ouderen, toegankelijk voor minder validen
en gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 158 m2

Externe Bergruimte 12 m2

Overige inpandige ruimte 44 m2

Perceeloppervlakte 323 m2

Inhoud 728 m3

Indeling

Aantal kamers 7 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet, 1
vloerverwarming en 1 wasmachineaansluiting

Aantal woonlagen 3 woonlagen en een kelder
Voorzieningen Mechanische ventilatie

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha HR 107 gas gestookt uit 2014, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 4362
Oppervlakte 323 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan drukke weg, buiten bebouwde kom en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 115 m2 (7.4m diep en 15.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein
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Kadastrale kaart
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