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Larikslaan 44, Rhenen

In een geliefde en kindvriendelijke woonwijk, op korte afstand van winkels en bos gelegen GEZINSWONING met zonnige
achtertuin op het zuiden en vrijstaande garage. Deze praktisch ingedeelde woning is voorzien van o.a. een lichte
doorzonwoonkamer met open haard en deur naar de achtertuin. Op de 1e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en op de 2e
verdieping zijn er volop mogelijkheden tot het realiseren van extra slaapkamers. Deze woning staat op een perceel van maar
liefst 670 m² en beschikt naast de garage ook over een aangebouwde stenen berging.

Kortom, een woonhuis op een uitstekende woonlocatie die na modernisatie om te toveren is tot je eigen droomhuis!

Indeling:
Begane grond: entree met deur naar de ruime provisiekelder (stahoogte) met daarin tevens de gas, elektra en watermeter,
toiletruimte, doorzonkamer met schouw voorzien van open haard en deur naar de zonnige tuin, gesloten keuken in
hoekopstelling voorzien van gasfornuis met afzuigkap, oven, vaatwasser en deur naar de tuin.

1e verdieping: overloop met trapopgang naar de 2e verdieping, eenvoudige toiletruimte (afvoer defect), badkamer met wastafel
en douche, voorslaapkamer met vaste kast en deur naar het balkon, achter slaapkamer met vaste kast en een 3e
slaap/hobbykamer aan de achterzijde.

2e verdieping: met vaste trap bereikbare voorzolder met bergruimte, opstelplaats cv-ketel, 4e slaapkamer met dakkapel en
bergruimte.
Buiten: voortuin voorzien van sierstraatwerk en borders. Diepe achtertuin op het zuiden voorzien van een groot terras en gazon.
Aangebouwde stenen berging met Nefit geiser. De vrijstaande garage beschikt over dubbele deuren.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte 89 m² (dit is excl. de slaapkamer op de 2e verdieping i.v.m. plafondhoogte), inhoud 385 m², perceel
oppervlakte 670 m².
- Diepe (groene) achtertuin op het zuiden met zon veel privacy.
- Vrijstaande garage.
- Op loop- fietsafstand van het NS-Station en het stadscentrum.
- Aanvaarding op korte termijn mogelijk.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 399.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1961
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 89 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 6 m2

Externe Bergruimte 26 m2

Overige inpandige ruimte 21 m2

Perceeloppervlakte 670 m2

Inhoud 385 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen en een kelder
Voorzieningen Buitenzonwering, natuurlijke ventilatie en rookkanaal

Energie

Definitief energielabel G
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel en open haard
Warm water Geiser eigendom
Type ketel Ketel Intergas gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen G 3276
Oppervlakte 670 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 450 m2 (30m diep en 15m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Isolatie Geen isolatie
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