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Bisschop Davidweg 8, Rhenen

In rustige en zeer geliefde woonwijk van Rhenen gelegen TWEE-ONDER-EEN-KAP-WONING met een heerlijk diepe tuin op
het zuidoosten, vrijstaande stenen schuur en parkeergelegenheid op eigen terrein. De woning is erg gunstig gelegen nabij
winkels, openbaar vervoer (NS-Station), scholen, de bossen en alle overige dagelijkse voorzieningen. Mede door de
uitbouw(mogelijkheden) en de heerlijke tuin biedt deze woning volop kansen om er je eigen schitterende stek van te maken!

Indeling:
Begane grond: ontvangsthal met (schoenen)kast, toilet en meterkast met toegang tot de praktische provisiekelder op stahoogte.
Lichte doorzon woonkamer voorzien van een laminaatvloer. In de uitbouw bevindt zich de keuken met eenvoudige
wandopstelling voorzien van 4-pitsgasfornuis, vaatwasser, oven, magnetron, koelkast en vriezer. De vaste provisiekast heeft
een doorgang naar de aangebouwde stenen schuur met aansluiting voor wassen en drogen en de cv-opstelling.

1e verdieping: overloop met vlizotrap naar de praktische bergzolder. De ouderslaapkamer is gelegen aan de rustig gelegen
achterzijde van de woning. De 2e en 3e slaapkamer zijn van gelijkwaardige goede afmeting en bevinden zich zowel aan de
voor- als achterzijde van de woning. De ruime, geheel betegelde badkamer is uitgerust met ligbad, douchecabine, toilet en
wastafelmeubel.

Buiten: Voortuin met borders en sierstraatwerk, oprit met parkeerruimte voor een auto op eigen terrein en een poort voor
achterom. De diepe achtertuin is gelegen op het zuidoosten en is voorzien van 2e aangebouwde houten schuur en 3e
vrijstaande schuur van steen (beiden voorzien van elektra). Het middels een laag hek toegankelijke gazon aan de achterzijde is
kindvriendelijk ingericht met onder andere een (ingegraven) trampoline, schommel en glijbaan.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 82 m², inhoud 360 m³, perceeloppervlak 293 m².
- Verwarmd middels cv-combiketel, merk AWB, bouwjaar 2014.
- Diepe achtertuin op het zuidoosten.
- Parkeergelegenheid op eigen terrein.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 369.000 k.k.
Status Onder bod
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1957
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 82 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 3 m2

Externe Bergruimte 15 m2

Overige inpandige ruimte 15 m2

Perceeloppervlakte 289 m2

Inhoud 360 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een vliering
Voorzieningen Buitenzonwering en natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel AWB gas gestookt uit 2014, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen E 2450
Oppervlakte 289 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 131 m2 (17.5m diep en 7.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (2)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Plattegrond 3D











Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst





















Energielabel
































