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Rozenlaan 135, Rhenen

Op de 12e verdieping van het appartementencomplex “Huis ten Dale” ligt dit mooie tweekamerappartement met prachtig vrij
uitzicht over de omgeving. Het gehele appartement beschikt over kunststof kozijnen en heeft een lichte woonkamer met deur
naar het balkon, gesloten keuken en ruime slaapkamer met aansluitend de badkamer. Kortom: een licht appartement met
schitterend uitzicht over de omgeving.

Het verzorgde complex “Huis ten Dale” beschikt o.a. over 2 liften, een multifunctionele recreatieruimte, bibliotheek en een mooie
gemeenschappelijke tuin met jeu de boules baan, barbecue plaats en diverse heerlijke zitjes. Kijk op de website van Huis ten
Dale voor meer informatie!

Indeling: centrale afgesloten hal met video intercomsysteem, separate ruimte voor brievenbussen, 2 liften en toegang tot de
gemeenschappelijke ruimten in de vleugel op de begane grond.

Indeling appartement op 12e verdieping:
Ontvangsthal met video-intercom, meterkast en extra bergruimte in de aanwezige garderobekasten. Het appartement ligt op de
12e verdieping en heeft een prachtig vrij uitzicht over de omgeving. De lichte woonkamer heeft een deur naar het balkon en het
appartement is geheel voorzien van kunststof kozijnen.

De keuken beschikt over een wandopstelling voorzien van bovenkasten, kunststofwerkblad, boiler, 4-pits keramische kookplaat
met RVS-afzuigkap. Vanuit de centrale hal is tevens de slaapkamer te bereiken met vaste kast, deur naar het balkon en
doorloop naar de badkamer met wastafelmeubel, douchehoek met thermostaatkraan, boiler en aparte ruimte voor wasmachine
aansluiting.

De toelatingseisen voor “Huis ten Dale” zijn de volgende:
- Minimum leeftijd van één van de bewoners moet 50 jaar zijn.
- Het appartement mag maximaal door twee personen worden bewoond.
- Zelfredzaamheid.
- Voldoende financiële ruimte.
- Een kennismakingsgesprek met het bestuur van de VvE van “Huis ten Dale”.
- Eenmalige intredingskosten van ca. € 455,- (zie reglement Huis ten Dale).

Bijzonderheden:
-Bouwjaar 1962.
-Geheel voorzien van kunststof kozijnen.
-Verwarming middels blokverwarming, warm water via huurboiler.
-Complex beschikt over een uitgebreid scala aan voorzieningen en recreatiemogelijkheden.
-Servicekosten (exclusief voorschot € 55,- stookkosten) bedragen € 288,- per maand.
-Aanvaarding in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 200.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 288,00 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1960-1970

Specifiek Toegankelijk voor ouderen, toegankelijk voor minder validen
en gedeeltelijk gestoffeerd

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 63 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m2

Externe Bergruimte 2 m2

Inhoud 206 m3

Indeling

Aantal kamers 2 (1 slaapkamer)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 12e woonlaag

Voorzieningen Buitenzonwering, lift, mechanische ventilatie en natuurlijke
ventilatie

Energie

Isolatie Dubbel glas
Verwarming Blokverwarming
Warm water Elektrische boiler eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen G 2734
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig



Bergruimte

Schuur/berging Box (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 288,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Plattegrond





Plattegrond 3D





Kadastrale kaart



Lijst van zaken




















