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Stuivenes 11, Rhenen

In de populaire nieuwbouwwijk “Schoneveld” (Achterberg) staat deze uitgebouwde en uitstekend afgewerkt GEZINSWONING
met vrijstaande berging en parkeerruimte op eigen terrein. Deze fraaie tussenwoning is o.a. voorzien van een uitgebouwde
woonkamer (met gashaard en openslaande deuren naar de tuin), ruime open keuken aan de straatzijde en 3 goede
slaapkamers en een moderne badkamer op de 1e verdieping. De royale open zolderruimte op de 2e verdieping biedt nog volop
mogelijkheden voor het realiseren van 1 of 2 extra (slaap)kamers. Deze instapklare woning staat in een ruim opgezette en
kindvriendelijke woonwijk met veel dagelijkse voorzieningen op loopafstand. Buiten het centrum van Rhenen (met NS-station)
zijn ook de plaatsen Wageningen en Veenendaal, met hun scala aan voorzieningen, binnen 10 minuten bereikbaar. Achterberg
wordt gekenmerkt door zijn landelijke en sociale karakter met uitgestrekte wandel- en fietsroutes in de directe omgeving.

Indeling:
Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, moderne toiletruime, meterkast, tuingerichte uitgebouwde woonkamer met
eikenhouten vloerdelen, gashaard, trapkast en openslaande deuren naar de tuin. De open keuken is gesitueerd aan de
straatzijde en is voorzien van een royale hoekopstelling met kunststof werkblad, bovenkasten, praktische lades, carrouselkast
en inbouwapparatuur zoals een 5-pits gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, combimagnetron en vaatwasser.

1e verdieping: overloop met trapopgang naar de 2e verdieping. 3 slaapkamers, waarvan 2 slaapkamers zijn voorzien van een
dakkapel en de ouderslaapkamer een vaste schuifkastenwand heeft. Moderne, smaakvol betegelde, badkamer met toilet,
wastafel met kast, douchecabine met thermostaatkraan en raam.

2e verdieping: ruime open zolderruimte met aan beide zijden extra bergruimte in de knieschotten, CV-opstelling en
aansluitingen voor wasmachine en droger. De zolderruimte heeft 2 dakramen en biedt de mogelijkheid om 1 of 2 extra
(slaap)kamers te creëren.

Buiten: de voortuin is mooi aangelegd met sierstraatwerk en borders. Er is een royale eigen parkeerplaats. De
onderhoudsvriendelijke achtertuin, is geheel bestraat en voorzien van een brede vrijstaande berging met elektra. Vanuit de
berging is er toegang tot het achterpad, zodat de berging en tuin ook achterom goed toegankelijk zijn.

Bijzonderheden:
-Woonoppervlakte 117m², inhoud 418m³, perceeloppervlakte 171m².
-Bouwjaar 2006.
-De woning is volledig geïsoleerd.
-Verwarmd middels CV-combiketel.
-Uitstekend afgewerkt.
-Parkeerruimte op eigen terrein.



Kenmerken

Overdracht

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

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2006
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 117 m2

Externe Bergruimte 12 m2

Perceeloppervlakte 171 m2

Inhoud 418 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Dakraam

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie en volledig

geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel en gashaard
Warm water Cv-ketel
Type ketel Ketel AWB gas gestookt uit 2006, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen G 4530
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 55 m2 (10m diep en 5.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst
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