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Korenbloemstraat 5, Rhenen

Deze zeer ruime GEZINSWONING bevindt zich aan een heerlijk rustige straat op korte afstand van de prachtige bossen en
centrumvoorzieningen van Rhenen. De woning beschikt over maar liefst 5 slaapkamers, een lichte doorzon woonkamer en een
goede stenen garage. Mede dankzij de serre aan de achterzijde van de woning is er voldoende leefruimte aanwezig voor zowel
kleine als grotere gezinnen. Kortom: een unieke kans om met het hele gezin fantastisch te wonen op een geliefde locatie in
Rhenen!

Indeling:
Begane grond: ontvangsthal met meterkast, trapkast, trapopgang naar de 1e verdieping en toiletruimte met fonteintje. De royale
doorzon woonkamer is heerlijk licht en is voorzien van een plavuizenvloer. De halfopen keuken in hoekopstelling is licht
uitgevoerd en beschikt over diverse inbouwapparatuur, waaronder een koelkast, oven, magnetron, inductiekookplaat en
afzuigkap. Vanuit de keuken is de dichte veranda en de tuin toegankelijk. De gehele begane grond is voorzien van
vloerverwarming.

1e verdieping: overloop met trapopgang naar de 2e verdieping, 3 goede (slaap)kamers waarvan de ouderslaapkamers voorzien
is van een vaste kastenwand en de kleine kamer van was- en droogaansluiting. De badkamer is geheel betegeld en is voorzien
van een douchecabine, wastafel en een ligbad. Vanaf de overloop is er toegang tot een separaat toilet en een vaste kast.

2e verdieping: overloop met cv-opstelling en 2 slaapkamers. Beide kamers beschikken over een dakkapel en 1 slaapkamer
beschikt over een vaste kast. De vloer op de verdieping bestaat uit een lichte laminaatvloer.

Buiten: de voortuin is voorzien van sierstraatwerk en borders. De achtertuin heeft een speelse indeling door het niveauverschil
en bestaat uit een aangebouwde veranda met schuifpui en een heerlijk lager gelegen terras. Vanuit de tuin is middels een deur
de garage aan de achterzijde toegankelijk.

Bijzonderheden:
-Woonoppervlak 143 m², inhoud 522 m³, perceeloppervlak 171 m².
-De woning beschikt over een garage.
-Verwarmd middels Nefit CV-ketel uit 2018 (huur).
-5 slaapkamers.
-Op korte afstand gelegen van (basis)scholen.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 329.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1978
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 143 m2

Externe Bergruimte 22 m2

Overige inpandige ruimte 11 m2

Perceeloppervlakte 171 m2

Inhoud 522 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering en natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Ketel Nefit gas gestookt uit 2020, huur

Kadastrale gegevens

Rhenen G 3784
Oppervlakte 171 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 30 m2 (5m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Garagebox
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra

Korenbloemstraat 5, Rhenen

























Plattegrond









Plattegrond 3D









Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst
































