
Nieuwe Veenendaalseweg 78, Rhenen
€ 489.000 k.k.

www.nieuweveenendaalseweg78.nl



Nieuwe Veenendaalseweg 78, Rhenen

Op zoek naar een sfeervolle en goed onderhouden woning met een riante tuin?

Dan komt deze sfeervolle en goed onderhouden TWEE-ONDER-EEN-KAP WONING met ruime garage/berging zeker in
aanmerking. De woning is uitstekend onderhouden en een echte gezinswoning met zijn ruimte en hoeveelheid kamers. Dit
verzorgde woonhuis biedt o.a. een sfeervolle doorzon woonkamer (met openslaande deuren naar een veranda), verzorgde
keuken, 3 slaapkamers en een moderne badkamer op de 1e verdieping en prettige studeer-/werkkamer en 4e slaapkamer op
de 2e verdieping. Fraai gelegen aan een autoluwe parallelweg op korte afstand van alle centrumvoorzieningen, de uitgestrekte
bossen en het NS-station. Een fantastisch gezinshuis met riante tuin wat op zoek is naar een nieuwe eigenaar!

Indeling: Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping en toegang tot de provisiekelder en toiletruimte. De toiletruimte is
voorzien van vloerverwarming en mechanische ventilatie. De sfeervolle woonkamer is verdeeld in een living met schouw aan de
straatzijde en ruim eetgedeelte met schouw en openslaande deuren naar de veranda aan de tuinzijde. Via het eetgedeelte is
middels een mooie glas-in-lood-deur de keuken bereikbaar die in hoekopstelling is geplaatste met bovenkasten en mooi
Belgische blauwsteen aanrechtblad. De keuken is voorzien van Siemens inbouwapparatuur zoals een 5-pits gaskookplaat op
glas, schouw met afzuigkap, oven, koelkast met vriesvak, combimagnetron en vaatwasser. Vanuit de keuken is er tevens
toegang tot de achtertuin.

1e verdieping: Overloop met trapopgang naar de 2e verdieping. Er zijn op deze verdieping drie goede slaapkamers, waarvan
twee slaapkamers aan de voorzijde met vaste kasten. De 3e slaapkamer ligt aan de achterzijde en heeft twee vaste kasten. De
moderne geheel betegelde badkamer is afgewerkt met een mooi wastafelmeubel met spiegel en hangende kast, 2e toilet, ruime
inloopdouche en designradiator. De badkamer beschikt tevens over een mechanisch ventilatiesysteem en vloerverwarming. De
voormalige badkamer is omgebouwd tot wasruimte met wasmachine- en droogaansluitingen.

2e verdieping: Ruime voorzolder met vaste kast voorzien van dakraam en CV-opstelling. De voorzolder is momenteel ingericht
als kantoor c.q. werkruimte. Aansluitend is er een ruime 4e slaapkamer met twee Velux dakramen en een schuifkastenwand.

Buiten: De voortuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd met borders, grind en voldoende parkeerruimte op de oprit/eigen terrein.
De achtertuin is diep en zeker riant te noemen met een fraai gazon, diverse borders en biedt volop privacy, zon en
gebruiksmogelijkheden. De gehele achtertuin is voorzien van een beregeninginstallatie. Vanonder de charmante veranda kan
volop worden genoten van het buitenleven. De stenen garage is verdeeld in twee ruimten met aan de voorzijde een gedeelte
voor het stallen van fietsen en de achterzijde voor hobbymatige doeleinden. De vliering van de garage is te bereiken via een
vlizotrap.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1955.
- Woonoppervlak 117 m², inhoud 413 m³ exclusief externe bergruimte , perceeloppervlak 485 m²
- Gebouw gebonden buitenruimte (veranda) 18m².
- Externe bergruimte (garage) 27m².
- Voorzien van onderhoudsarme (aluminium) kozijnen en gedeeltelijk voorzien van nieuwe houten kozijnen met isolerende
beglazing.
- Verwarmd middels CV-combiketel (Nefit 2017).
- Uitstekend onderhouden en sfeervol afgewerkt.
- Riante tuin met mooie veranda en berging/garage.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 489.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1955
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 117 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 18 m2

Externe Bergruimte 27 m2

Overige inpandige ruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 485 m2

Inhoud 413 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 toilet, 1 vloerverwarming en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 3 woonlagen en een kelder
Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie en natuurlijke ventilatie

Energie

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2017, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen G 4755
Oppervlakte 485 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 342 m2 (36m diep en 9.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het oosten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)
Voorzieningen Met vliering en voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein
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Plattegrond 3D









Lijst van zaken











Vragenlijst























Kadastrale kaart



Energielabel






























