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Veenendaalsestraatweg 27, Elst ut

Wonen in een recent vrijwel geheel gerenoveerde woning met extra slaapkamer en badkamer op de begane grond?

Dan is deze twee-onder-een-kap woning wat voor u! De woning staat aan de rand van het dorp Elst (U) op korte afstand van de
prachtige bossen. De woning heeft een royale en strak afgewerkte woonkamer en moderne open hoogglans keuken met
inbouwapparatuur. Op de begane grond is er een ruime slaapkamer met badkamer. Op de 1e verdieping zijn er een ruime
overloop en 2 goede slaapkamers. Een praktische bergzolder zorgt voor voldoende bergruimte. De kleurstelling van de
badkamer en toiletruimte wordt in samenspraak met de verkoper besproken en nog in de gewenste kleur afgewerkt.

Deze woning is strak en trendy afgewerkt en zeker een bezoekje waard!

Indeling: Ontvangsthal, meterkast, royale en opvallend lichte woonkamer met fraai afgewerkte wanden, hoge plinten, plafond
met inbouwspots en een mooi zicht over de omgeving. De open keuken is uitgevoerd in een luxe zwarte hoogglans
wandopstelling met bovenkasten, lades en inbouwapparatuur zoals een 4-pits inductie kookplaat met RVS-afzuigschouw,
koelkast, oven en vaatwasser. Vanuit de 2e hal (met trapopgang naar de 1e verdieping) is er toegang tot de toiletruimte, deur
naar kelder (op stahoogte) en deur naar de tuin. Aansluitend is de slaapkamer bereikbaar met doorloop naar een
douchegelegenheid met alle aansluitingen. Deze ruimte wordt in samenspraak met verkoper nog afgewerkt.

1e verdieping: Ruime voorzolder met wasmachineaansluiting en CV-opstelling, 2 lichte slaapkamers waarvan 1 voorzien is van
een dakkapel.

2e verdieping: Via een vlizotrap is een praktische bergzolder bereikbaar.

Buiten: De voortuin bestaat uit siergrind en is omzoomd door beuken hagen. Via een zijpad is de sfeervolle achtertuin
bereikbaar, aangelegd met siergrind, een heerlijk zonnig terras, leibomen en omzoomd door een schutting en beukenhagen.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 134m², inhoud 553m³, perceeloppervlak 236 m².
- Recent gemoderniseerd.
- Geheel voorzien van isolerende beglazing.
- Verwarmd door middel van een nieuwe Nefit CV-combiketel.
- Toilet en badkamer wordt in overleg met verkoper afgewerkt.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 350.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1928
Specifiek Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor minder validen
Soort dak Samengesteld dak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 134 m2

Overige inpandige ruimte 10 m2

Perceeloppervlakte 236 m2

Inhoud 553 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Aantal woonlagen 2 woonlagen, met een kelder en zolder
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie

Energie

Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit Proline gas gestookt uit 2021, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 8332
Oppervlakte 236 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 40 m2 (5m diep en 8m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten



Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond 3D









Kadastrale kaart












