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Den Oven 2, Rhenen

In jonge, geliefde en uiterst kindvriendelijke woonomgeving gelegen lichte en fraai afgewerkte HOEKWONING met zonnige tuin
en stenen berging.
Alle gewenste voorzieningen als scholen, winkels en sportaccommodaties zijn te vinden op enkele wandelminuten en de
uitgestrekte bossen en natuur vind je letterlijk “om de hoek”. Deze goed onderhouden en praktisch ingedeelde woning beschikt
o.a. over een lichte tuingerichte woonkamer, halfopen hoekkeuken aan de straatzijde, 4 ruime slaapkamers, moderne badkamer
en veel bergruimte. Ook buiten stelt deze woning niet teleur met zijn zonnige achtertuin, achterom en voldoende parkeerruimte
in de kindvriendelijke straat.

Indeling: entree/hal met moderne toiletruimte, trapopgang en meterkast, lichte tuingerichte woonkamer met extra raam in de
zijgevel, praktische inbouwkast en deur naar de tuin, halfopen keuken met hoekopstelling voorzien van 4-pits kookplaat (gas op
glas), combi-oven, koelkast, vriezer en veel kast- en werkruimte. De gehele begane grondvloer is voorzien van een fraaie
(hardstenen) tegelvloer met vloerverwarming.

1e verdieping: overloop met vaste trap naar 2e verdieping, ruime ouderslaapkamer met extra zijraam, 2 goede slaapkamers met
groot dakvenster aan de tuinzijde, moderne badkamer voorzien van fraai tegelwerk, inloopdouche, ligbad, extra breed
badmeubel, vloerverwarming en 2e toilet.

2e verdieping: praktische voorzolder met dakraam en wasmachine en droger aansluiting en opstelplaats voor de cv combiketel,
ruime en fraai afgewerkte 4e slaapkamer met 3 dakvensters en veel kastruimte in de knieschotten.

Buiten: een vriendelijk ogende voortuin met straatwerk en gevarieerde beplanting, heerlijke achtertuin met ruim terras, klein
speelgazon en gevarieerd beplantte borders. Achter in de tuin staat een vrijstaande stenen berging voorzien van elektra met
een aangebouwde veranda om ook in de late uren nog te genieten van de tuin. De achtertuin is achterom bereikbaar via een
pad en afgesloten poort.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 110m², inhoud 397m³, perceeloppervlak 148m².
- Gelegen op een geliefde woonlocatie.
- Verwarming via cv-combiketel (deels vloerverwarming).
- Geheel geïsoleerd en goed onderhouden.
- Extra veel lichtinval door ramen in de zijgevel.
- Oplevering in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 349.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1992
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 110 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 1 m2

Externe Bergruimte 4 m2

Perceeloppervlakte 148 m2

Inhoud 397 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

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

geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2006, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 6786
Oppervlakte 148 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 456 m2 (8m diep en 57m breed)
Ligging tuin Gelegen op het oosten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Betaald parkeren
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