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Magnolia 5, Veenendaal

Wonen op korte afstand van vele voorzieningen?

Dan komt deze heerlijke ruime en lichte eengezinswoning met stenen berging zeker in aanmerking! De woning ligt in een
geliefde zijstraat van de Middellaan op korte afstand van scholen, winkelvoorzieningen en de prachtige bossen. De woning
heeft een tuingerichte woonkamer met open keuken en 4 slaapkamers. De achtertuin ligt op het op het zuidwesten en is een
heerlijke plek om te vertoeven!

Indeling:
Ontvangsthal met toiletruimte en garderobekast, tuingerichte woonkamer met trapopgang naar de 1e verdieping, meterkast en
deur naar de tuin. Open keuken in hoekopstelling voorzien van kunststof werkblad, enkele bovenkasten en inbouwapparatuur
zoals een 5-pits gaskooktoestel, RVS afzuigkap en vaatwasser. Tegenover het keukenblok is een apparatenkast gesitueerd met
daarin verwerkt de koelkast, vriezer met 3 lades, combimagnetron en extra kastruimte.

1e verdieping:
Overloop met trapopgang naar de 1e verdieping, 3 slaapkamers, waarvan 2 slaapkamers zijn voor zien van een dakraam.
Geheel betegelde badkamer met bad-/douchecombinatie met thermostaatkraan, wastafelmeubel en toilet.

2e verdieping:
Voorzolder met was- en droogaansluitingen en CV met badgeiser. Aansluitend is een 4e slaapkamer bereikbaar met 2
dakramen en extra knieschotbergruimte.

Buiten:
De voortuin bestaat uit tegelwerk en borders. De achtertuin bestaat uit mooie borders, vijverpartij en sierstraatwerk. Achterin de
tuin is een stenen berging met overkapping en poort voor achterom.

Bijzonderheden:
-Bouwjaar 1982.
-Woonoppervlak 101 m², inhoud 355 m³, perceeloppervlak 153 m².
-Verwarmd middels Brink luchtverwarming met badgeiser, bouwjaar 2013.
-Geheel voorzien van isolerende beglazing.
-Heerlijke zonnige tuin op het zuidwesten.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 309.500 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

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

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 106 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 153 m2

Inhoud 355 m3

Indeling

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

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Hete lucht verwarming
Warm water Geiser eigendom

Kadastrale gegevens

Veenendaal C 2770
Oppervlakte 153 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 75 m2 (15m diep en 5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten



Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond 3D









Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst
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