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€ 499.000 k.k.
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Kerkewijk 185, Veenendaal

Karakteristiek, charmant, sfeervol en een huis met ruimte!

Dat biedt deze villa allemaal en hij ligt daarnaast ook nog eens aan één van de mooiste straten van Veenendaal. Op korte
afstand van vele voorzieningen zoals scholen, bossen, station en niet vergeten het winkelhart van Veenendaal. De woning is
ruim van opzet en staat op een royaal perceel van 593 m². Deze half vrijstaande villa is aan een renovatie toe maar heeft
prachtige ruimtes en voldoende mogelijkheden om het de liefde en aandacht te geven die het weer verdiend. De riante tuin ligt
op het zuidoosten en hier zijn volop kansen om er uw eigen invulling aan te geven en te genieten van zon, rust en ruimte!

Dit fantastische huis is op zoek naar een nieuwe eigenaar die de karakteristieke eigenschappen hiervan waardeert!

Indeling:
Ontvangsthal met fraaie trapopgang naar de 1e verdieping, toiletruimte, vaste kast en deur naar kelder op stahoogte. Royale
living met open haard partij, eetgedeelte met schuifpui naar de tuin met aansluitend open keuken in hoekopstelling. Via de
keuken is de bijkeuken bereikbaar, welke is voorzien van een lichtkoepel en aansluitingen voor wassen-en drogen.

1e verdieping:
Overloop met afgesloten deur naar de trapopgang van de 2e verdieping, 3 slaapkamers, waarvan de slaapkamer aan de
voorzijde is voorzien van een vaste kast en deur naar een balkon. De badkamer is voorzien van een douchehoek, bad en
wastafelmeubel. Het separate toilet is op de overloop gesitueerd.

2e verdieping:
Open zolderruimte met dakraam en dakkapel en de mogelijkheid voor het creëren van extra (slaap)kamers.

Buiten:
De voortuin bestaat uit een eigen oprit en borders met gazon. De achtertuin is riant te noemen, met terras, borders, gazon en
stenen berging met overkapping en garagedeur. Achterin de tuin is een prachtige eikenwal met struiken en oude eikenbomen
wat een mooi geheel vormt met de tuin. De overkapping is voorzien van een lichtkoepel. Een prachtige diepe tuin met volop
mogelijkheden!

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1930.
- Woonoppervlak 141 m², inhoud 560 m³, perceeloppervlak 593 m².
- Gedeeltelijk voorzien van isolerende beglazing.
- Verwarmd middels CV ketel met boiler, merk Nefit.
- Royale tuin op het zuidoosten.
- Stenen schuur met overkapping en garagedeur.
- Bouwkundig rapport op aanvraag beschikbaar.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 499.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1930
Specifiek Kluswoning en gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Schilddak bedekt met pannen
Keurmerken Bouwkundige Keuring

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 141 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 28 m2

Externe Bergruimte 11 m2

Overige inpandige ruimte 8 m2

Perceeloppervlakte 593 m2

Inhoud 560 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel en 1 ligbad
Aantal woonlagen 3 woonlagen en een kelder

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, natuurlijke ventilatie, rookkanaal
en schuifpui

Energie

Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel, open haard en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Ketel Nefit gas gestookt uit 1997, eigendom

Kadastrale gegevens

Veenendaal F 930
Oppervlakte 588 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Veenendaal F 28225
Oppervlakte 5 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 428 m2 (47.5m diep en 9m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Carport
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Lijst van zaken











Vragenlijst





















Kadastrale kaart












