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Vissersweg 3, Elst ut

Wonen in een prachtige woning in kempische bouwstijl?

Dan is deze sfeervolle vrijstaande woning zeker iets voor u! De woning is uitstekend afgewerkt en ligt in een geliefde straat op
korte afstand van de prachtige uiterwaarden en de mooie bossen van Elst (U). De woning beschikt over speelse raampartijen
met een royale living, open keuken met kookeiland en 3 slaapkamers en een badkamer op de 1e verdieping. Via een vlizotrap
op de overloop is er extra bergruimte bereikbaar. De ruime garage met aansluitend het gastenverblijf c.q. werkruimte is zeker
een pré voor deze woning. De achtertuin is mooi aangelegd en biedt veel privacy en beschikt over een sauna.

Kortom een prachtige woning op een top locatie!

Indeling:
Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, meterkast, garderobe en moderne toiletruimte. Sfeervolle woonkamer met
eiken houtenvloer en eetgedeelte met openslaande deuren naar de tuin. Aansluitend de open keuken in rechte opstelling met
fraai composiet werkblad en inbouwapparatuur zoals een koelkast, combimagnetron, vaatwasser en vriezer met 3 lades.
Tegenover het keukenblok ligt het kookeiland met 4-pits inductie kookplaat, moderne in het werkblad verzonken afzuigkap en
extra veel opbergruimte. De keuken is uitgevoerd in een lichte hoogglans uitvoering.

1e verdieping:
Overloop met vaste kast voorzien van aansluitingen voor wassen en drogen. Op deze verdieping bevinden zich 3 slaapkamers
waarvan de ouderslaapkamer voorzien is van een vaste kast. De ruime badkamer is voorzien van een dakkapel, hoekbad met
whirlpool, separate douchehoek met glazen deur, dubbel wastafel met spiegel en toilet.

2e verdieping:
Middels een vlizotrap op de overloop is een ruime bergzolder bereikbaar met CV-opstelling.

Buiten:
De voortuin bestaat uit een eigen oprit met hagen, leibomen en grind. Via een poort voor achterom is de achtertuin bereikbaar
met groot gazon, borders en mooi sierstraatwerk. Achter de garage is een gastenverblijf c.q. werkruimte bereikbaar met douche
met wastafel, toiletruimte en vlizotrap naar grote bergzolder. Achter het gastenverblijf is een poort naar een leuk terras met
aansluitend een sauna.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 2001.
- Woonoppervlakte 120 m², inhoud 465 m³, perceeloppervlakte 429 m².
- Geheel voorzien van isolerende beglazing.
- Verwarmd middels CV combiketel, merk Nefit Smartline, bouwjaar 2001.
- Royale oprit met garage met bovenverdieping met aansluitend gastenverblijf.
- Privacyvolle achtertuin met sauna.



Kenmerken

Overdracht

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

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2001
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 120 m2

Externe Bergruimte 43 m2

Overige inpandige ruimte 9 m2

Perceeloppervlakte 429 m2

Inhoud 465 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel, 1 ligbad, 1 toilet en 1 whirlpool
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie, sauna en zonnepanelen

Energie

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit Smartline gas gestookt uit 2001, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 6675
Oppervlakte 353 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Rhenen H 6674
Oppervlakte 76 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 111 m2 (14.9m diep en 7.45m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten

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











Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst






























