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Rijksstraatweg 109, Elst ut

Dit uiterst comfortabele 3-KAMER-APPARTEMENT met een royaal terras op het zuiden, ruime garagebox en parkeerplaats op
eigen terrein ligt op loopafstand van de prachtige uiterwaarden en alle dagelijkse voorzieningen. Het appartement is gesitueerd
op de begane grond van een verzorgd en kleinschalig appartementencomplex met 5 appartementen, binnenterrein met privé
parkeerplaatsen en een eigen garagebox. Het appartement is hoogwaardig en licht afgewerkt met een luxe keuken en modern
sanitair.

Bent u op zoek naar een comfortabel en instapklaar appartement? Dan moet u hier beslist komen bezichtigen!

Het binnenterrein beschikt over voldoende parkeerplaatsen voor gasten, een privé parkeerplaats voor bewoners en toegang tot
de ruime stenen garagebox voorzien van een openslaande deuren en elektra.

Hoofdentree: belpaneel met intercom en brievenbussen, afgesloten toegangsdeur naar de centrale hal met trappenhuis en lift.

Indeling appartement: entree hal met meterkast, werkkast met CV-opstelling en geheel betegelde toiletruimte met fonteintje. De
woonkamer is opvallend licht en heeft openslaande deuren naar het riante terras (op het zuiden) aan de voorzijde. Het
eetgedeelte staat mooi in verbinding met de open keuken. De keuken is uitgevoerd met een moderne hoekopstelling met
greeploze, hoogglans witte, fronten en een fraai zwart composiet werkblad. Deze luxe keuken is voorzien van inbouwapparatuur
zoals een 4-pits inductiekookplaat met verzonken inductie wokzone, royale koelkast en vriezer (Boretti), moderne schuine
wandafzuigkap (Boretti), combi-oven, oven en vaatwasser. Het appartement beschikt over een fijne ouderslaapkamer en 2e
slaapkamer met opmaat gemaakte schuifkastenwand. De verzorgde badkamer is geheel betegeld en voorzien van een
wastafelmeubel met spiegel en bijpassende hangkast, inloopdouche met thermostaatkraan, handdoekradiator en elektrische
vloerverwarming. In een praktische hoek van de badkamer bevinden zich de aansluitingen voor de wasmachine en droger. De
vloeren van het appartement zijn afgewerkt met smaakvolle grootformaat vloertegels met vloerverwarming.

Buiten: Het royale en onderhoudsvriendelijke terras van het appartement is gelegen op het zuiden en biedt door de verhoogde
ligging ten opzichte van de weg en groene erfafscheiding veel privacy en een leuk uitzicht. Aansluitend aan het terras is er aan
de zijkant van het appartement extra ruimte om eventueel een extra zitje of berging te plaatsen.

Bijzonderheden:
-Woonoppervlak 70 m², inhoud 290 m³.
-Volledig geïsoleerd.
-Verwarmd via CV-combiketel en vloerverwarming.
-Royaal terras met elektrisch bedienbaar zonnescherm aan voorzijde appartement.
-Moderne keuken en badkamer (voorzien van elektrische vloerverwarming).
-Elektrisch bedienbare rolluiken.
-Garage en eigen parkeerplek.
-Verzorgd en kleinschalig opgezet complex (bouwjaar 2008) gelegen nabij alle dagelijkse voorzieningen.
-Gezonde Vereniging van Eigenaren, servicekosten € 159,72 per maand.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 369.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 159,72 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2008

Specifiek Toegankelijk voor ouderen, toegankelijk voor minder validen
en gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 70 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 7 m2

Externe Bergruimte 18 m2

Inhoud 290 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 wasmachineaansluiting en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 1e woonlaag
Voorzieningen Buitenzonwering, natuurlijke ventilatie en rolluiken

Energie

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

geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel, elektrische verwarming en vloerverwarming
gedeeltelijk

Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha gas gestookt uit 2008, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 7234
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in centrum
Tuin Voortuin

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Garagebox
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 159,72)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Plattegrond





Plattegrond 3D





Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst


































