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www.radboudweg28.nl



Radboudweg 28, Rhenen

In een geliefde woonwijk, met de bossen van de Grebbeberg letterlijk om de hoek, staat deze verzorgde VRIJSTAANDE
WONING met garage en fijne tuin. Deze lichte en goed onderhouden woning beschikt over een fijne woonkamer, keuken met
hoekopstelling, bijkeuken, 2 goede slaapkamers, verzorgde badkamer, aangebouwde garage en heerlijke tuin. Gelegen aan
een rustige straat op de flanken van de Grebbeberg met de uitgestrekte natuur, het NS-station en diverse sportvoorzieningen
op loopafstand. Ook de winkels voor de dagelijkse boodschappen en alle goede sociale voorzieningen van Rhenen zijn in de
nabijheid gelegen.

Indeling: overdekte entree naar de centrale ontvangsthal met toiletruimte, meterkast en garderobenis. De woonkamer heeft een
uitbouw/erker aan de zijgevel en een sfeervolle haardpartij met gashaard. De keuken is gelegen aan de tuinzijde en beschikt
over een eiken hoekopstelling met veel kast- en werkruimte. De keuken is voorzien van inbouwapparatuur zoals een 4-pits
gaskookplaat, afzuigschouw en koelkast. Vanuit de keuken is er toegang tot de bijkeuken met wasmachine- en
drogeraansluitingen en deur naar de achtertuin.

1e verdieping: ruime overloop met stookruimte (cv-combiketel) en vlizotrap naar de bergvliering. De ruime ouderslaapkamer
(voorheen 2 kamers) is voorzien van een grote dakkapel. De 2e slaapkamer is gelegen aan de tuinzijde en beschikt eveneens
over een dakkapel. De geheel betegelde badkamer beschikt over een ligbad, douchecabine, wastafel, wandmeubel en 2e toilet.

2e verdieping: via vlizotrap bereikbare bergvliering

Buiten: fijne voortuin met gevarieerde beplanting en inrit/oprit met parkeerruimte voor 2 auto’s en toegang tot de garage. De
verzorgde achtertuin (met hoogteverschillen) beschikt over een groot terras, heeft opvallend veel privacy en biedt zowel een
goede zonligging als altijd een schaduwplekje door de aanwezige bomen en heesters. De tuin is ook “achterom” bereikbaar via
de zijtuin. De garage is vanaf de straatzijde toegankelijk middels een elektrisch bedienbare sectionaaldeur en via een loopdeur
aan de tuinzijde.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte 100m² (excl. garage en berging), inhoud 442m³, perceeloppervlak 355m².
- Bouwjaar 1984.
- In geliefde woonomgeving.
- Voorzien van dubbel glas.
- Aangebouwde stenen garage voorzien van elektra.
- Oplevering in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 499.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1984
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 100 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m2

Overige inpandige ruimte 19 m2

Perceeloppervlakte 355 m2

Inhoud 442 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een vliering

Voorzieningen Buitenzonwering, mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie
en rolluiken

Energie

Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha gas gestookt uit 2006, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen E 3325
Oppervlakte 355 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 142 m2 (10.5m diep en 13.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Met elektrische deur en voorzien van elektra
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Plattegrond





Plattegrond 3D





Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst
































