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Franseweg 106, Elst ut

Paardenliefhebbers opgelet!

Liefhebbers van het buitenleven, knus wonen en de gemoedelijke landelijke sfeer van een dorp op de Utrechtse Heuvelrug,
opgelet!

Deze VRIJSTAANDE WONING met carport, schuur en stal met multifunctionele ruimte biedt veel als u van vrijheid, ruimte en
dieren houdt. Gelegen in het landelijke Elst met de (ruiter)paden van de Utrechtse Heuvelrug om de hoek. Op het royale eigen
perceel staan, buiten de woning, een stal met 2 (paarden) boxen, werkruimte met zolderverdieping, weidegang, carport en
bestraat buitenterrein met parkeergelegenheid. Het ruime perceel biedt een scala aan mogelijkheden voor tuin- of
dierenliefhebbers. Een moestuin, kleine boomgaard of hobbydieren, het kan hier allemaal. De woning beschikt over een
gezellige woonkamer, woonkeuken, tuingerichte werk/slaapkamer en 3 slaapkamers op de verdieping.

Genieten van het buitenleven met alle dagelijkse voorzieningen van Elst en de plaatsen Veenendaal en Rhenen binnen
handbereik, wie wil dat nou niet?

Indeling: aan de zijgevel bevindt zich de entree met ontvangsthal, meterkast en toegang naar de provisiekelder. Een sfeervolle
woonkeuken met L- opstelling voorzien van een vrijstaand fornuis en inbouwapparatuur. Vanuit de woonkeuken middels
dubbele schuifdeuren bereikbare voorkamer met erker en mogelijkheid voor een houtkachel, middels dubbele deuren
bereikbare royale achterkamer met openslaande deuren naar de tuin. De bijkeuken heeft een opstelplaats voor de wasmachine,
droger, er is een toiletruimte en aansluitend een eenvoudige badkamer met badmeubel en inloopdouche. Vanuit de bijkeuken is
de tuin bereikbaar.

1e verdieping: overloop met toilet en fonteintje, 2 slaapkamers met vaste kasten, achter slaapkamer met dubbele deuren naar
half overdekt balkon.
Bijgebouwen en buiten: het royale perceel ligt grotendeels achter de woning gelegen en biedt bijzonder veel privacy, ruimte en
rust. Aan de zijgevel is er een ruime oprit en toegang naar een carport. Via het bestraatte terrein is er allereerst toegang tot een
eenvoudig tuinhuis, een oude karakteristieke rietgedekte veranda. Een multifunctionele ruimte met verdieping welke geschikt te
maken is als guesthouse, bed & breakfast of garage, aansluitend 2 stalboxen en schuilstal. Achter de stallen ligt een weidegang
van ruim 100 meter diep met diverse mogelijkheden voor moestuinen, fruitboomgaard of hobbydieren.

Bijzonderheden:
- Mogelijkheid voor kantoor aan huis, mantelzorg, B&B, etc.
- Woning dient op punten gerenoveerd en gemoderniseerd te worden.
- Woonoppervlakte: woonhuis 128 m² en bijgebouwen 90m2, inhoud 516m³ (woonhuis).
- Centraal in het dorp, maar met veel privacy en direct nabij de bossen, ruiterpaden, rijvereniging/manege en alle dagelijkse
voorzieningen.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 625.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1949
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 128 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 6 m2

Externe Bergruimte 92 m2

Overige inpandige ruimte 8 m2

Perceeloppervlakte 1938 m2

Inhoud 516 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een vliering
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie, rookkanaal en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit Topline gas gestookt uit 2010, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 3827
Oppervlakte 1938 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 1650 m2 (150m diep en 11m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd houten berging (2)
Voorzieningen Met vliering en voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Carport en garage mogelijk
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