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Molenweg 7, Rhenen

In rustige en geliefde woonomgeving, op loopafstand van goede voorzieningen als winkels en fietsafstand van het NS-Station
gelegen uitstekend onderhouden hoekwoning met ruime berging. Deze bijzonder hoogwaardig afgewerkte woning is rijkelijk
voorzien van vele extra’s als luxe inbouwapparatuur, screens en mooie vloer- wand en raamafwerking. De zij- en achtertuin zijn
fraai en onderhoudsarm aangelegd en de ruime houten schuur maken het geheel compleet. Kortom, deze woning kan direct
betrokken worden.

Indeling: entree/hal met meterkast (zeer uitgebreid uitgevoerd), garderoberuimte en trap naar verdieping. Straatgerichte
woonkamer met aansluitend uitgebouwde luxe open (woon)keuken in L- opstelling voorzien van Neff inbouwapparatuur en
openslaande deuren naar de tuin. Portaal met ruimte voor opstelplaats wasmachine en droger, toiletruimte met toilet en
fonteintje en deur naar de tuin.

1e verdieping: overloop, voorslaapkamer met dakkapel en vaste kast, achterslaapkamer met dakkapel, ruime badkamer met
inloopdouche, wastafelmeubel, 2e toilet en kast met opstelplaats cv en wtw ventilatieunit.

2e verdieping: middels vlizotrap bereikbare bergzolder.

Buiten: fraai aangelegd en omheinde achtertuin met terras en borders, zij-tuin met gazon en ruime houten schuur voorzien van
elektra. Direct naast de woning zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

In 2018 zijn aan de Molenweg 8 fraaie rijenwoningen gebouwd met parkeerruimte voor de deur en achtertuinen die achterom
bereikbaar zijn. Deze woning is perfect afgewerkt en ideaal voor een klein gezin of alleenstaande die onderhoudsarm en
comfortabel wil wonen.

Het landelijke Achterberg beschikt over eigen winkelvoorzieningen, maar ligt eveneens op korte afstand van de plaatsen
Rhenen, Veenendaal en Wageningen, waardoor werkelijk alle voorzieningen en een grote diversiteit aan natuurschoon altijd
voorhanden zijn. De woning ligt centraal in het landelijke Achterberg aan een verkeersluwe straat met parkeergelegenheid voor
de deur.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 349.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2018
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 78 m2

Externe Bergruimte 9 m2

Perceeloppervlakte 119 m2

Inhoud 299 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een vliering
Voorzieningen Buitenzonwering, natuurlijke ventilatie en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie en volledig

geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 2018, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen G 4882 Resultaat
Oppervlakte Rhenen G 4882 119 m2

Omvang Rhenen G 4882 Geheel perceel
Eigendomssituatie Rhenen G 4882 Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging, in bosrijke omgeving en in
woonwijk

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 52 m2 (4m diep en 13m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Lijst van zaken
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