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Driftweg 26, Elst ut

Rustig en vrij wonen op steenworpafstand van de bossen van Elst? Dan is deze karakteristieke vrijstaande woning een unieke
kans!

Dit charmante huis staat op een ruim perceel van maar liefst 2.197m² en bevindt zicht op loopafstand van de prachtige bossen
van de Utrechtse Heuvelrug. De woning is al grotendeels gerenoveerd en heeft op sommige punten nog 2 rechterhanden nodig,
maar is een unieke kans voor diegene die de sfeer en ruimte van dit huis weten te waarderen. De royale achtertuin met
opstallen is een prachtige plek om hier je eigen “stek” van te maken. Dus ben jij op zoek naar een vrijstaande woning op een
riant perceel? Dan is deze woning zeker de moeite waard om te komen bezichtigen!

Indeling:
Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, meterkast en voorbereiding voor een toiletruimte. De sfeervolle
woonkamer heeft een gezellig zitgedeelte en ruim eetgedeelte. Het zit- en eetgedeelte wordt afgescheiden via een speelse
openhaardpartij. De op maat gemaakte eikenhouten open keuken is in een U-opstelling geplaatst met fraai zwart Terrazzo
werkblad en beschikt over een 4-pits inductiekookplaat, afzuigkap, quooker en vaatwasser. Tegenover de keuken is aan
apparatenkast geplaatst met daarin verwerkt een koelkast, vriezer met 3 lades, stoomoven en extra opbergruimte. De keuken
heeft een deur naar de tuin.

1e verdieping:
Overloop met aansluitend 3 slaapkamers en een geheel betegelde badkamer voorzien van douchehoek, bad, (beiden met
thermostaatkraan) wastafelmeubel, toilet en designradiator. De badkamer heeft een geschuurd plafond voorzien van
inbouwspots en beschikt over vloerverwarming.

2e verdieping:
Deze verdieping is bereikbaar via een (nog te plaatsen) vlizotrap. Hier is plaats voor extra bergruimte en is de CV-opstelling
gesitueerd.

Buiten:
De voortuin moet nog aangelegd worden maar biedt volop kansen. Zo is er bijvoorbeeld voldoende parkeergelegenheid op
eigen terrein. Aan de achterzijde van de woning is een houten tuinhuis met watervoorzieningen en een ruime overkapping. Ook
is er een houten berging aanwezig met aansluitend een inloopstal. Op het achterste deel staan fruitbomen en ligt een
aangelegde moestuin. Een prachtig ruim perceel met volop mogelijkheden om er je eigen creativiteit op “los” te laten

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1930.
- Woonoppervlak 80m², inhoud 367m³, perceeloppervlak 2.197m².
- Geheel voorzien van isolerende beglazing.
- Kap volledig gerenoveerd met isolatieplaten in 2015
- Verwarmd via CV combi ketel, merk Nefit, bouwjaar 2015.
- Royaal perceel met volop mogelijkheden.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 598.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1930
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Mansarde dak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 80 m2

Externe Bergruimte 27 m2

Overige inpandige ruimte 7 m2

Perceeloppervlakte 2197 m2

Inhoud 367 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 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 kelder
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie en rookkanaal

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2015, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 3503
Oppervlakte 717 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Rhenen H 4193
Oppervlakte 1480 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in bosrijke omgeving
Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin
Achtertuin 563 m2 (45m diep en 12.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het oosten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Kadastrale kaart












