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Valleiweg 18, Rhenen

Op zoek naar een leuk appartement in Rhenen?

Dan is dit 3-kamer appartement met berging in de onderbouw mogelijk iets voor jou!

Het appartement beschikt over een gezellige woonkamer met deur naar het balkon, keuken met wandopstelling voorzien van
inbouwapparatuur, 2 slaapkamers met vaste kasten en een ruime badkamer. Gelegen op de 1e verdieping van een kleinschalig
complex in de groene woonwijk “Rhenen Hoog”. Het appartement is praktisch en ruimtelijk ingedeeld en zeker een aanrader om
te komen bekijken!

Nabij het appartement vind je diverse (sport)voorzieningen, de mooie bossen, supermarkten, restaurantjes en diverse winkels.
In de omgeving is voldoende parkeergelegenheid aanwezig en het NS-station van Rhenen en de buslijnen naar Veenendaal en
Arnhem zijn ook op loopafstand gelegen.

Complex: gemeenschappelijke entree met beltableau, brievenbussen en trappenhuis naar de verdiepingen.

Appartement: Via het trappenhuis en de galerij is het appartement bereikbaar. Vanuit de centrale hal, met toiletruimte en
meterkast, is er toegang tot alle kamers. De woonkamer heeft een fijne lichtinval, is voorzien van een laminaatvloer en heeft een
deur naar het balkon. Vanuit de woonkamer en het balkon is er een leuk uitzicht over de omgeving. De keuken heeft een rechte
wandopstelling voorzien van bovenkasten, kunststof werkblad en inbouwapparatuur zoals een 5-pits gaskookplaat,
vlakschermafzuigkap, koelkast, vriezer (3 lades) en vaatwasser.
Het appartement heeft 2 ruime slaapkamers waarvan 1 aan de voorzijde en 1 aan de achterzijde. Beide slaapkamers zijn
voorzien van inbouwkasten en de slaapkamer aan de voorzijde heeft daarnaast ook een deur naar het balkon. De ruime
badkamer is geheel betegeld en voorzien van een douchehoek, wastafel en aansluitingen voor de wasmachine en droger.

Buiten: het overdekte balkon aan de voorzijde biedt een leuk uitzicht over de omgeving. In de onderbouw bevindt zich een
ruime berging.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1968.
- Woonoppervlak 77 m², inhoud 250 m³.
- Grotendeels voorzien van isolerende beglazing.
- Verwarmd middels CV-combiketel, merk Remeha, bouwjaar 2010.
- Servicekosten € 175,- per maand.
- Berging in de onderbouw.
- Voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 219.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 175,00 per maand

Bouw

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1968
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 77 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Inhoud 250 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 wasmachineaansluiting en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 1e woonlaag
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Grotendeels dubbelglas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha gas gestookt uit 2010, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen G 2789
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig



Bergruimte

Schuur/berging Box (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 175,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Plattegrond





Plattegrond 3D





Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst


































