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Haverveld 21, Veenendaal

Op zoek naar een comfortabele en ruime gezinswoning met carport, berging en onderhoudsvriendelijke tuin op het zuiden? Dan
is deze fraai afgewerkte tussenwoning aan een autoluwe straat in de ruim opgezette en kindvriendelijk woonwijk “Dragonder
Noord” wat je zoekt!

Deze heerlijk lichte woning beschikt over een ruime tuingerichte living, smaakvolle open keuken, 3 goede slaapkamers en
moderne badkamer op de 1e verdieping en 4e ruime slaapkamer en praktische voorzolder op de 2e verdieping. De dagelijkse
boodschappen kunnen om de hoek worden gedaan in wijkwinkelcentrum “Aller Erf”. Diverse scholen, sportfaciliteiten en
speelvoorzieningen zijn in de directe nabijheid van deze woning te vinden.

Indeling: hal/entree met meterkast en moderne toiletruimte voorzien van fonteintje. De tuingerichte woonkamer is heerlijk licht
en beschikt over een deur naar de tuin en strakke wanden en plafond. De keuken is gesitueerd aan de voorzijde en voorzien
van een grote hoekopstelling met veel kast- en werkruimte en diverse inbouwapparatuur zoals een gaskookplaat met
wokbrander, vaatwasser, combimagnetron, koel-/vriescombinatie en schouw met afzuigkap. Het antraciet hardstenen werkblad
beschikt over een grote wasbak en loopt van de keuken door in een mooie bar om aan te borrelen tijdens het koken.

1e verdieping: overloop met toegang tot 3 ruime slaapkamers en trapopgang naar de 2e verdieping. De verzorgde badkamer is
geheel betegeld (in zwarte en witte kleurstelling) en beschikt over een douchecabine, breed badkamermeubel met 2 kranen en
spiegelkast, 2e toilet en designradiator.

2e verdieping: praktische voorzolder met aansluitingen voor wasmachine en droger en opstelplaats van de cv-combiketel.
Royale 4e slaapkamer met groot dakvenster en bergruimte in de knieschotten.

Buiten: Aan de straatzijde is er een ruime parkeerplaats onder de carport en toegang tot de stenen berging voorzien van
elektra. Tevens is er een fraai (schaduw)terras gerealiseerd, met voldoende privacy door het aanwezige scherm. De achtertuin
(op het zuidoosten) is eveneens smaakvol en onderhoudsvriendelijk aangelegd met grootformaat tegels en omzoomd door een
gepotdekselde schutting met poort naar het achterpad.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte 121 m², inhoud 414 m³, perceeloppervlak 169 m².
- Bouwjaar 1973.
- Royale en goed onderhouden gezinswoning in kindvriendelijke woonwijk.
- Vrijwel geheel voorzien van kunststof kozijnen met isolatieglas en rolluiken bij de slaapkamers aan de zuidzijde.
- Verwarmd middels CV-combiketel (Intergas 2012).
- Voorgevel is gereinigd, opnieuw gevoegd en geïmpregneerd.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 359.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1973
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 121 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Perceeloppervlakte 169 m2

Inhoud 414 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel en 1 toilet
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, mechanische ventilatie en
rolluiken

Energie

Isolatie Grotendeels dubbelglas
Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 2012, eigendom

Kadastrale gegevens

Veenendaal K 3708
Oppervlakte 169 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 42 m2 (7m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten



Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Carport
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst
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