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Rijksstraatweg 53A, Elst ut

Op korte afstand van de Uiterwaarden, bossen, scholen en winkelvoorzieningen staat deze knusse tussenwoning met
afzonderlijke vrijstaande stenen garage en buitenterrein.

De woning is netjes onderhouden en beschikt over een woonkamer aan de straatzijde met schouw voorzien van open haard en
open keuken. 2 slaapkamers met badkamer op de eerste verdieping en een ruime bergzolder. Middels overpad is een extra
volledig bestraat terrein aanwezig van 158 m² met garage/schuur van circa 40 m² voorzien van toiletruimte.

Indeling: entree/gang met trap naar verdieping en toegang naar de woonkamer met schouw voorzien van open haard, trapkast
met meterkast, open keuken met rechte wandopstelling gedeeltelijk voorzien van inbouwapparatuur als inductie kookplaat,
dubbele spoelbak, afzuigschouw en vaatwasser. Vanuit de keuken is er toegang naar de bijkeuken met opstelplaats
wasmachine, droger, CV, toiletruimte met toilet en deur naar de overdekte achterplaats met achterom.

1e verdieping: overloop met luik en vlizotrap naar bergzolder. Ruime voorslaapkamer met dakkapel en vaste kas, grote
achterslaapkamer met kastenwand. Badkamer met bad, badmeubel en toilet.

2e verdieping: middels vlizotrap bereikbare bergzolder.

Achter de woning is een kleine plaats met achterom naar een achterpad met erfdienstbaarheid naar een bestraat terrein met
garage, berging met zolderverdieping.

Bijzonderheden:
- Perceelgrootte woning 63 m2, terrein met garage/schuur 158 m2.
- Bouwjaar 1953
- Gebruiksoppervlakte 83 m2, garage/schuur 41 m2, inhoud 295 m3 (exclusief garage).
- Het achterterrein ligt circa 30 meter achter de woning en is bereikbaar middels een buurtweg met recht van overpad.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 255.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

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

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 83 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 11 m2

Externe Bergruimte 41 m2

Perceeloppervlakte 221 m2

Inhoud 295 m3

Indeling

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

Energie

Verwarming Open haard

Kadastrale gegevens

Rhenen H 3676
Oppervlakte 63 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Rhenen H 5512
Oppervlakte 100 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Rhenen H 5513
Oppervlakte 58 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in centrum
Tuin Geen tuin

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (2)
Voorzieningen Voorzien van elektra en voorzien van water

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Met vliering, voorzien van elektra en voorzien van water
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Plattegrond









Plattegrond 3D









Kaart garceerd



Kadastrale kaart



Lijst van zaken




















