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Rijksstraatweg 53, Elst ut

Op loopafstand van dorpsvoorzieningen als winkels, scholen, de bossen van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug en de
uiterwaarden van de rivier de Rijn gelegen goed onderhouden hoekwoning met afzonderlijk achterterrein (147m²) voorzien van
luxe veranda, zonneterras, parkeergelegen en stenen garage met berging en grote zolderruimte.

Deze sfeervolle hoekwoning is keurig afgewerkt en voorzien van een doorzon woonkamer. Luxe halfopen keuken met
inbouwapparatuur badkamer en bijkeuken op de begane grond. Op de eerste verdieping zijn maar liefst 3 slaapkamers en luik
met vlizotrap naar de bergzolder. Het achterterrein (circa 20 meter achter de woning gelegen) is bereikbaar via een buurtweg en
voorzien van een veranda, een luxe tuinkamer met glazen schuifpui en een garage/schuur met ruime zolderverdieping.

Indeling: entree/ontvangsthal, doorzon woonkamer met meterkast, halfopen keuken in lichte kleurstelling voorzien van
kookplaat, vaatwasser en afzuigschouw en aansluitend bijkeuken met aansluitingen voor wassen en drogen, CV- ketel en
achterom. Aan de straatzijde is de badkamer met bad/douche combinatie en een badmeubel.

1e verdieping: overloop met vaste kast, voorslaapkamer met dakvenster en kastruimte in de knieschotten, 2 achterslaapkamers
waarvan 1 met vaste kast.

2e verdieping: middels vlizotrap bereikbare bergzolder.

Buiten: direct achter de woning kleine overdekte plaats met achterom naar achterpad met erfdienstbaarheid naar bestraat
terrein met parkeerruimte, zonneterras, veranda, luxe tuinkamer voorzien van plavuizen vloer en luxe verlichting. Grote
garage/schuur met houtkachel (ter overname) en ruime bergzolder.

Bijzonderheden:
- Perceelgrootte woning 87m², terrein met garage/schuur 147m².
- Bouwjaar 1953.
- Gebruiksoppervlakte 87m², garage/schuur 54 m², inhoud 316m³ (exclusief garage).
- Het achterterrein ligt circa 20 meter achter de woning en is bereikbaar middels een buurtweg met recht van overpad.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 275.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1953
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 87 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 11 m2

Externe Bergruimte 54 m2

Perceeloppervlakte 228 m2

Inhoud 316 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie en natuurlijke ventilatie

Energie

Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Vaillant gas gestookt uit 2011, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 3675
Oppervlakte 81 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Rhenen H 5514
Oppervlakte 147 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in centrum
Tuin Geen tuin

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Carport, parkeerplaats en vrijstaand houten
Capaciteit 2 auto's
Voorzieningen Met elektrische deur, met vliering en voorzien van elektra
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