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Oranjestraat 95, Elst ut

Starters en klussers opgelet!

Deze ruime HOEKWONING met dubbele stenen berging en diepe achtertuin (op het zuiden) met tuinhuis is nu beschikbaar. De
woning beschikt onder meer over een tuingerichte woonkamer, halfopen keuken met hoekopstelling, eenvoudige maar ruime
badkamer, 3 slaapkamers op de 1e verdieping en een 4e slaapkamer met dakkapel op de 2e verdieping. Het perceel van
250m2 is ruimer dan gebruikelijk in deze wijk, waardoor er een extra brede tuin met achterom aanwezig is. Gelegen in een
kindvriendelijke woonwijk met de AH-supermarkt, slager en bakker letterlijk om de hoek en scholen, bossen en openbaar
vervoer eveneens op loopafstand. Een ideale kans voor kopers die de handen uit de mouwen willen steken om deze woning
naar eigen inzichten te moderniseren.
Indeling: entree naar patiotuin met uitgebouwde stenen berging. Entree/hal met meterkast en toiletruimte. De tuingerichte
woonkamer is voorzien van een trapkast en deur naar de tuin. Aan de patiozijde bevindt zich de halfopen keuken. De keuken is
uitgevoerd in een hoekopstelling en beschikt over inbouwapparatuur en veel kast- en werkruimte.

1e verdieping: overloop, ruime slaapkamer aan de voorzijde en 2 goede slaapkamers aan de achterzijde waarvan 1 slaapkamer
beschikt over een deur naar het balkon. De ruime badkamer is geheel betegeld en voorzien van een ligbad, wastafel, toilet en
radiator.

2e verdieping: overloop met toegang tot een ruime 4e slaapkamer met dakkapel. Vanuit deze slaapkamer is er toegang tot een
royale bergruimte met opstelplaats van de cv-ketel en wasmachineaansluiting.

Buiten: aan de voorzijde is een patiotuin met uitgebouwde stenen berging voorzien van elektra. Via een pad langs de zijgevel is
de achtertuin buitenom bereikbaar. De achtertuin beschikt over 2 terrassen en een gazon en is omzoomd door groene
erfafscheidingen. Achter in de tuin staat een royaal houten tuinhuis die inpandig verdeeld is in 2 ruimten en is voorzien van
elektra.

In de straat is volop parkeergelegenheid aanwezig.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte circa 109 m², inhoud circa 395 m³, perceel oppervlakte 250m².
- Grotendeels voorzien van dubbel glas.
- Eenvoudig afgewerkt.
- Fraaie achtertuin met ligging op het zuiden.

Aanvaarding in overleg.



Kenmerken

Overdracht

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

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1971
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 109 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m2

Externe Bergruimte 37 m2

Perceeloppervlakte 250 m2

Inhoud 395 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, mechanische ventilatie en natuurlijke
ventilatie

Energie

Isolatie Grotendeels dubbelglas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 7255
Oppervlakte 250 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en patio/atrium
Achtertuin 135 m2 (24.5m diep en 5.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (2)
Voorzieningen Voorzien van elektra
Isolatie Geen isolatie

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond











Plattegrond 3D











Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst deel B
































