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Molenberg 3, Rhenen

Centraal in Rhenen aan rustige en autoluw woonerf gelegen ruime SPLIT-LEVELWONING.
Split-level woningen zijn populair vanwege het royale woonoppervlakte en de speelse indeling met steeds een halve verdieping
niveauverschil. Deze woning behoeft op sommige punten wat onderhoud, maar biedt volop mogelijkheden!

De woning heeft een gunstige ligging op korte afstand van alle voorzieningen zoals scholen, winkels en de mooie bossen van
het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug. De onderhoudsvriendelijke achtertuin beschikt over royale terrassen en is omzoomd
door schuttingen en vol op het zuiden gelegen. Parkeren kan op eigen terrein en daarnaast is er voldoende parkeergelegenheid
in de omgeving van de woning.

Een leuk huis met vele mogelijkheden!

Begane grond: hal/entree met meterkast en toegangsdeur naar garage met doorgang naar diepe kruipruimte voor extra
bergruimte.

1e Niveau: lichte en tuingerichte woonkamer met trap naar open keuken en deur naar de tuin. De woonkamer is voorzien van
laminaatvloer en heeft een deur naar de zonnige grotendeels bestrate achtertuin op het zuiden met achterom.

2e Niveau: middels trap bereikbare open keuken voorzien van een plavuizen vloer. De keuken is uitgevoerd in een
hoekopstelling en voorzien van een granieten werkblad en inbouwapparatuur. Aansluitend een portaal met bergruimte en toilet
met fonteintje.

3e Niveau: overloop met kast en opstelplaats wasmachine. Ruime slaapkamer met toegang naar balkon op het zuiden.
4e Niveau: overloop met geheel betegelde badkamer voorzien van hoekbad/douchecombinatie, badmeubel en hangend toilet.
2e slaapkamer.

5e Niveau: overloop met 3e slaapkamer en toegang tot ruime bergruimte met CV-opstelling. Aansluitend een 4e slaapkamer.
Buiten: voortuin met parkeergelegenheid op eigen terrein. De achtertuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd met zonnig terras
en vrij uitzicht.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1974.
- Woonoppervlakte 129 m², inhoud 453 m³, perceeloppervlakte 123 m².
- Op korte afstand van scholen, centrumvoorzieningen en station.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 319.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1974
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 129 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m2

Overige inpandige ruimte 15 m2

Perceeloppervlakte 123 m2

Inhoud 453 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2005, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 4564
Oppervlakte 123 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 49 m2 (11.6m diep en 4.2m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Inpandig
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra en voorzien van verwarming
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