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Wonen op loopafstand van de bossen?

Dan komt deze twee-onder-één-kap woning met stenen berging zeker in aanmerking! De woning beschikt over een ruime
doorzon woonkamer met in het midden gecentreerd de keuken in U-opstelling met aansluitend een bijkeuken. Op de verdieping
zijn 3 slaapkamers en een badkamer. Via een luikje op een slaapkamer is een bergzolder bereikbaar. De zonnige,
onderhoudsvriendelijke achtertuin beschikt over een stenen berging en poort voor achterom met overkapping en ligt zeer
besloten, biedt veel privacy en is een prima plek om te genieten!

Dit alles ligt op korte afstand van de bossen van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug met zijn populaire mountainbike routes
en de uiterwaarden van rivier de Rijn.

Ben je op zoek naar een heerlijk (t)huis? Dan ben je hier op het juiste adres!

Indeling:
Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, toiletruimte en trap c.q. meterkast, straatgerichte woonkamer met in het
midden gecentreerd de keuken in U-opstelling voorzien van bovenkasten, kunststof werkblad, lades en inbouwapparatuur zoals
een 4-pits gaskookplaat op glas, afzuigkap, oven en vaatwasser en ruim eetgedeelte met schuifpui naar de tuin. Via de keuken
is de bijkeuken bereikbaar met aansluitingen voor wassen- en drogen en vaste kast met CV opstelling (huur). De bijkeuken
heeft een deur naar buiten.

1e verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer is voorzien van een vaste kastenwand en luikje naar bergzolder,
badkamer met douchehoek voorzien van thermostaatkraan, wastafelmeubel met kast, spiegel en designradiator.

2e verdieping:
Middels een luikje op de ouderslaapkamer is een bergzolder bereikbaar.

Buiten:
De voortuin bestaat uit gazon, beukenhagen en een oprit met parkeerruimte op eigen terrein. Via een afgesloten poort met
overkapping is de achtertuin bereikbaar. Deze is onderhoudsvriendelijk met sierstraatwerk en heeft een stenen berging voorzien
van elektra.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 78 m², inhoud 293 m³, perceeloppervlak 203 m².
- Verwarmd middels CV combiketel, merk Remeha Tzerra, bouwjaar 2014 (huur).
- Grotendeels voorzien van kunststof kozijnen.
- Heerlijke zonnige tuin.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 299.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1958
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 78 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2

Externe Bergruimte 14 m2

Perceeloppervlakte 203 m2

Inhoud 293 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een vliering
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie, rolluiken en schuifpui

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha Tzerra gas gestookt uit 2014, huur

Kadastrale gegevens

Rhenen H 3536
Oppervlakte 203 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 72 m2 (9m diep en 8m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

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 3D









Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst
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