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De Kleine Kampen 9, Rhenen

Op zoek naar een ruime GEZINSWONING met alle dagelijkse voorzieningen van Rhenen in de directe nabijheid gelegen?
Deze lichte en recent gemoderniseerde tussenwoning staat in een kindvriendelijke woonwijk op korte afstand van scholen,
winkels en de mooie bossen van het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug. De woning heeft een heerlijke tuingerichte
woonkamer met een deur naar de onderhoudsvriendelijke tuin (op het zuiden), luxe keuken, 3 ruime slaapkamers en moderne
badkamer op de 1e verdieping en een royale open ruimte op de 2e verdieping met mogelijkheid voor extra slaapkamers. De tuin
heeft een heerlijke veranda en biedt naast volop zon ook veel privacy door de verhoogde ligging ten opzichte van de omgeving.

Kortom, een ruime en gemoderniseerde woning op korte afstand van het centrum en de mooie bossen.

Indeling: Ontvangsthal met trapopgang naar de verdieping, meterkast (vervangen) en nette toiletruimte. De tuingerichte
woonkamer beschikt over een praktische trapkast, laminaatvloer en deur naar de tuin. De open keuken is recentelijk voorzien
van een fraaie U-opstelling met veel kastruimte, praktische lades, RVS-spoelbak en hardstenen werkblad met veel werkruimte.
De keuken is voorzien van inbouwapparatuur zoals een inductiekookplaat, afzuigschouw, vaatwasser, koel/vriescombinatie en
combi-oven en Quooker kokendwaterkraan.

1e verdieping: Overloop met vaste kast en trapopgang naar de 2e verdieping. Aan de achterzijde bevinden zich 2
gelijkwaardige slaapkamers. De ouderslaapkamer beschikt over een praktische kastenwand. De moderne en geheel betegelde
badkamer is voorzien van een fijne inloopdouche met spatscherm en thermostaatkraan, 2e toilet, badkamermeubel en
handdoekradiator.

2e verdieping: Royale open zolderruimte met CV-opstelling en meubel waarin de wasmachine en droger geplaatst kunnen
worden. Het is eventueel mogelijk om op deze verdieping 1 of 2 extra slaapkamers te maken.

Buiten: De praktische voortuin/patio is geheel bestraat en geeft toegang tot de stenen berging (met elektra en water). De
onderhoudsvriendelijke achtertuin tuin ligt heerlijk vrij op het zuiden, is omzoomd door recent geplaatste gepotdekselde
schuttingen en een mooie, tegen de achtergevel geplaatste, veranda. Door de verhoogde ligging ten opzichte van het
achtergelegen gedeelte van de wijk is er een hoge mate van vrijheid en privacy.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 111 m², inhoud 397 m³, perceeloppervlak 106m².
- Moderne keuken en badkamer (recent vervangen).
- Geheel voorzien van dubbel glas (m.u.v. dakvenster zolder).
- Verwarming en warm water via cv-combiketel en Quooker kraan.
- Onderhoudsvriendelijke voor- en achtertuin.
- Aanvaarding in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 340.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1974
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 111 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 25 m2

Overige inpandige ruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 106 m2

Inhoud 397 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam en natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Agpo Econpact gas gestookt uit 2003, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 7277
Oppervlakte 106 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, patio/atrium en voortuin
Achtertuin 36 m2 (8m diep en 4.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra en voorzien van water

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond 3D







Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst
































