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Centraal in de gezellige dorpskern van Elst staat deze perfect afgewerkte en uiterst sfeervolle TWEE-ONDER-EEN-
KAPWONING met fijne achtertuin en vrijstaande berging/garage. Deze woning beschikt over een gezellige woonkamer,
gezellige keuken, 4 slaapkamers en modern sanitair. Werkelijk tot in de puntjes verzorgd en een plaatje om te zien! De
prachtige aangelegde voortuin heeft mooie borders, leilindes, eigen oprit en poort voor achterom. De achtertuin bestaat uit
sierstraatwerk, fraaie beplanting, strakke leibomen en een heerlijke overkapping waar het prima vertoeven is. Op loopafstand
van alle dagelijkse voorzieningen, de prachtige uiterwaarden en de uitgestrekte bossen van de Utrechtse Heuvelrug.

Dit fantastische huis behoeft geen nadere uitleg maar moet je zien!

Indeling: Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, meterkast, trap/kelderkast en moderne toiletruimte. De
straatgerichte woonkamer is bijzonder sfeervol te noemen met een prachtige eiken houtenvloer, gashaard en mooie gestuukte
wanden. De halfopen keuken beschikt over een landelijke hoekopstelling voorzien van bovenkasten, lades, fraai graniet
werkblad en inbouwapparatuur zoals een 4-pits gas kooktoestel, schouw met afzuigkap, combimagnetron, koelkast en
vaatwasser. De keuken, hal en toilet zijn voorzien van een mooie tegelvloer met vloerverwarming.

1e verdieping: Overloop met steektrap naar de 2e verdieping. Op deze verdieping bevinden zich 3 fijne slaapkamers die
allemaal zijn afgewerkt in smaakvolle kleurstellingen en zijn voorzien van laminaatvloeren. De moderne, geheel betegelde,
badkamer is uitgevoerd met een wastafelmeubel, 2e toilet, handdoekkast en inloopdouche met glazen deur en
thermostaatkraan. De badkamervloer is voorzien van vloerverwarming.

2e verdieping: Voorzolder met CV-opstelling, was- en droogaansluitingen en extra knieschotbergruimte. Aansluitend is er een
ruime 4e slaapkamer met dakraam en extra bergruimte in de knieschotten.
Buiten: De voortuin is aangelegd met mooie leibomen en beukenhagen. Parkeren kunt u op de eigen oprit. De achtertuin
beschikt over een royaal terras van mooie sierbestrating en gevarieerde borders. De verzorgde schutting en hoge, strakke
leibomen waarborgen hier de privacy. Vanuit de tuin is er toegang tot de ruime berging (voormalige garage) die is voorzien van
elektra. Vanonder de sfeervolle overkapping kan tot de late uurtjes worden genoten van de tuin en het buitenleven.

Bijzonderheden:
-Woonoppervlak 114 m², inhoud 401 m², perceeloppervlak 206 m²
-Verwarmd middels CV-combiketel.
-Geheel voorzien van isolerende beglazing, gevel- en dakisolatie.
-Geïsoleerde woonkamervloer.
-Een heerlijke woonlocatie met alle dagelijkse voorzieningen als winkels, scholen en het medisch centrum in de directe
nabijheid gelegen.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 400.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1968
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 112 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m2

Externe Bergruimte 19 m2

Perceeloppervlakte 206 m2

Inhoud 401 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, natuurlijke ventilatie en rolluiken

Energie

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 2011, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 3921
Oppervlakte 206 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in centrum
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 70 m2 (7m diep en 10m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Plattegrond









Plattegrond 3D









Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst
































