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Rijksstraatweg 99A, Elst ut

Centraal in Elst en praktisch tegenover natuurgebied “De Elster Buitenwaarden” het veerpontje naar de Betuwe gelegen keurig
nette TWEE-ONDER-EEN-KAP WONING met voortuin, leuke stadstuin achter en 2 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Deze licht en sfeervol afgewerkte eengezinswoning is voorzien van een moderne lichte keuken en modern sanitair. De
uiterwaarden van de rivier De Rijn liggen letterlijk aan de overzijde van de weg en de uitgestrekte bossen en dagelijks
benodigde voorzieningen als winkels en scholen op 5 minuten lopen van deze leuke (starters-)woning!

Indeling:

Begane grond:
Entree/hal met trapopgang en toegang tot de woonkamer. De woonkamer is gelegen aan de straatzijde, beschikt over een
elektrische sfeerhaard en staat in open verbinding met de leefkeuken aan de achterzijde. De hoogglans witte keuken is voorzien
van een inductie kookplaat, vaatwasser, combi-oven, koelkast en rvs-afzuigschouw. Een portaal geeft toegang tot de moderne
toiletruimte en fraaie badkamer met ruime douche (voorzien van massage unit), badmeubel, wastafelmeubel en
handdoekradiator. Tevens is er vanuit het portaal toegang tot een extra multifunctionele kamer die uitstekend geschikt is als
hobby-/werkkamer.

Eerste verdieping:
Overloop met inbouwkast, ruime ouderslaapkamer aan de voorzijde voorzien van inloopkast, 2 goede slaapkamers aan de
achterzijde, waarvan 1 met deur naar het platte dak van de uitbouw.

Bergvliering:
Via vlizo trap op de overloop bereikbare bergvliering (met stahoogte).

Buiten:
De voortuin is verdeeld in 2 ruime parkeerplaatsen aan de straatzijde en een, verhoogd gelegen, terras. De besloten achtertuin
is geheel bestraat en biedt zon en schaduw voor de hete dagen. Via een poort en een pad langs de woning is de achtertuin ook
“achterom” bereikbaar.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 101 m2, inhoud 403 m3, perceeloppervlak 184 m2.
- Vrijwel geheel voorzien van kunststof kozijnen met isolatieglas (3 ramen achterzijde 1e verdieping uitgezonderd).
- Op loopafstand van o.a. drogist, supermarkt, slager en bakker.
- Aanvaarding in overleg.



Kenmerken

Overdracht

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

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1966
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 101 m2

Overige inpandige ruimte 16 m2

Perceeloppervlakte 184 m2

Inhoud 403 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Tv kabel

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Vailliant gas gestookt uit 2010, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 3711
Oppervlakte 184 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 20 m2 (8m diep en 2.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten



Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein
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Plattegrond 3D
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