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Herenstraat 22, Rhenen

Direct in het oude stadscentrum gelegen goed onderhouden bovenwoning met balkon op het zuiden. Dit verrassend ruime
appartement (maar liefst 140 m² woonoppervlakte) heeft behoudens een originele “kamer en suite” indeling met schuifdeuren en
oude schouwen nog eens 4 kamers waaronder 3 slaapkamers. Ook is er een mogelijkheid de zolderverdieping (nu met vlizotrap
bereikbaar) als extra slaap- werkkamer in gebruik te nemen.

Kortom een woning met veel mogelijkheden!

Indeling:
Begane grond: entree met ruimte voor het stallen van bijvoorbeeld fietsen of een kinderwagen, vaste kast, meterkast en
trapopgang naar 1e verdieping.

1e verdieping:
Ruime overloop met vaste kast, trap naar 2e verdieping, toiletruimte met toilet en fonteintje. Woonkamer en suite met door
schuifdeuren gescheiden voorkamer voorzien van schouw en vaste kast en achterkamer voorzien van schouw, vaste kast en
schuifpui naar balkon op het zuiden. Keuken met eenvoudige wandopstelling voorzien van inbouwapparatuur en deur naar
balkon, bijkeuken met opstelplaats wasmachine en droger.

2e verdieping:
Overloop, stookruimte met opstelplaats CV, geiser en bergruimte, royale geheel betegelde badkamer met bad, douche, toilet en
wastafel, 1e slaapkamer met vaste kast en dakvenster, 2e slaapkamer met wastafel en dakkapel, 3e slaapkamer met wastafel,
dakkapel en vaste kast.

3e verdieping:
Middels vlizotrap bereikbare grote zolderverdieping.

Bijzonderheden:
- Na plaatsen vaste trap en dakvensters is het realiseren van een extra slaapkamer op de 3e verdieping mogelijk.
- Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbel glas.
- Royaal balkon op het zuiden.
- Vanuit de bovenverdieping heeft men fraai uitzicht over de stad, de uiterwaarden en de rivier de Rijn.
- Vereniging van eigenaren is in oprichting, servicekosten zijn nog niet bekend.
- Aanvaarding kan snel.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 319.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort appartement Bovenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1941
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd en beschermd stads- of dorpsgezicht
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 140 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m2

Overige inpandige ruimte 14 m2

Inhoud 556 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Gelegen op 1e woonlaag
Voorzieningen Dakraam en natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel F
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Geiser eigendom
Type ketel Combiketel Burnham gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen F 1705
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

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



Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren en parkeervergunningen

VVE Checklist

Inschrijving KvK Nee
Jaarlijkse vergadering Nee
Periodieke bijdrage Nee
Reservefonds aanwezig Nee
Onderhoudsplan Nee
Opstalverzekering Nee
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Plattegrond









Plattegrond 3D









Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst


































