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Verbindingsweg 27, Elst ut

Op een werkelijk schitterende locatie, op zichtafstand van de bossen van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, staat deze
VRIJSTAANDE WONING met multifunctioneel bijgebouw en weidegang. Het riante perceel van maar liefst 1.991 m² biedt alle
vrijheid en ruimte om comfortabel te kunnen wonen in een rustige en groene omgeving. Hoewel de woning volledig
gemoderniseerd dient te worden heeft deze mede door zijn ligging, breedte en de diepte van de kavel uitstekende
mogelijkheden voor het realiseren van jouw eigen woondromen.

Begane grond:
Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, meterkast, toiletruimte en badkamer met douche en wastafel. Eenvoudige
keuken met afzuigkap, geiser en gaskachel. Vanuit de keuken is de kelder (op stahoogte) en de eetkamer, voorzien van
schouw, vaste kast en gashaard, toegangelijk. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de woonkamer, welke net als de
eetkamer, voorzien is van schouw en gashaard.

1e verdieping:
Royale overloop met 3 vaste kasten. Vanuit hier is de ouderslaapkamer aan de achterzijde, 2 gelijkwaardige slaapkamers aan
de voorzijde en een kleine (slaap)kamer aan de westzijde bereikbaar.

Buiten: de voortuin bestaat uit een gazon met brede oprit tot aan de achterzijde. Achter de woning staat een vrijstaande
garage/berging voorzien elektra en een bergvide. Aan de oostzijde van de woning bevindt zich een door groene heggen
beschut terras van sierstraatwerk en aan de westkant een grasveldje. Aan de achterzijde van de garage ligt een wijdegang van
circa 1.500 m² met uitzicht op de prachtige bossen van Elst (U).

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1925, woonoppervlak 112 m², inhoud 386 m³ en perceeloppervlak 1.992 m².
- Kavelbreedte maar liefst 23 meter waardoor volop mogelijkheden voor verbouw, uitbouw of nieuwbouw.
- De vrijstaande schuur/garage direct achter de woning heeft nog asbest dakbeschot.
- Verwarmd middels gaskachels en warm water middels geiser.
- Uitstekend geschikt voor het houden van paarden of het aanleggen van een moestuin.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 575.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1925
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 112 m2

Externe Bergruimte 47 m2

Overige inpandige ruimte 7 m2

Perceeloppervlakte 1992 m2

Inhoud 386 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een kelder
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel G
Isolatie Geen isolatie
Verwarming Gaskachels
Warm water Geiser eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 6664
Oppervlakte 1992 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin
Achtertuin 1638 m2 (78m diep en 21m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden



Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)
Voorzieningen Met vliering

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Met vliering en voorzien van elektra
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Plattegrond 3D







Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst























Energielabel
































