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Simon Stevinweg 3, Rhenen

In rustige en geliefde woonomgeving gelegen 2 onder 1 kap woning met diepe tuin, garage en ruime berging. Deze leuke
woning ligt op loopafstand van het NS-station, het centrum van Rhenen en de bossen. De “groene” tuin is speels aangelegd
met diverse terrassen, fraaie borders, moestuinen, fruitbomen en een plantenkas. De ruime stenen berging en de garage zijn
achter in de tuin gesitueerd en via de Achterbergsestraatweg bereikbaar. De uitvalswegen A12 en A15 alsmede Wageningen
en Veenendaal zijn op enkele autominuten bereikbaar.

Indeling:
Entree/hal met toiletruimte voorzien van hangend toilet en fonteintje, trap naar verdieping, verdiepte trapkast met meterkast en
garderoberuimte. De lichte doorzon woonkamer is uitgebouwd en voorzien van een schouw met houtkachel en extra zijramen
met glas in lood ramen. Uitgebouwde keuken met rechte wandopstelling voorzien van losse- en inbouwapparatuur. In de
keuken is tevens plek voor de wasmachine, droger, vaatwasser en de Cv-ketel. Vanuit de keuken is er toegang naar de tuin en
een knusse werkkamer.

1e verdieping:
Overloop met luik naar bergvliering, grote ouderslaapkamer (voorheen 2 slaap(kamers)), voorslaapkamer en lichte badkamer
met douche, toilet en badmeubel.

Buiten:
Voortuin met verschillende hagen en borders, pad naar achtertuin. Diepe achtertuin met diverse terrassen, gazon, borders,
hagen, moestuinen en plantenkas. Er zijn verschillende opstallen als een bergkast, houthok en afdak voor tuingereedschap. De
stenen garage (met loop/kanteldeur) en aangebouwde berging zijn zowel via de achtertuin als de Achterbergsestraatweg
bereikbaar.

Deze woning is cascomatig goed onderhouden, geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas en in 2012 is het
hoofddak inclusief vernieuwd en geïsoleerd.

Bouwjaar 1956. Perceeloppervlakte 379m2, inhoud 338m3, gebruiksoppervlakte 87m2.



Kenmerken

Overdracht

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

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1956

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 87 m2

Externe Bergruimte 30 m2

Overige inpandige ruimte 1 m2

Perceeloppervlakte 379 m2

Inhoud 338 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een vliering
Voorzieningen Buitenzonwering

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2012, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen E 246
Oppervlakte 339 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Rhenen E 2877
Oppervlakte 40 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Tuin Geen tuin
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