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Jan van Arkelweg 22, Rhenen

In een zeer geliefde straat in Rhenen staat deze charmante TWEE-ONDER-EEN-KAP WONING met stenen berging. De
woning is gelegen op een fraai perceel (504 m²) met een geweldige diepe achtertuin op het zuiden met veel privacy en volop
mogelijkheden voor de hobby tuinier. De doorzon woonkamer is aan de achterzijde vergroot, waardoor er over de volle breedte
zicht is op de geweldige tuin. De woning beschikt voorts o.a. over een goed ingerichte open keuken, 3 slaapkamers op de
verdieping (waarvan 1 voorbereid voor het realiseren van een extra ruime badkamer), nette badkamer en ruime zolderkamer
met dakkapel op de 2e verdieping.
Gelegen in een ruim opgezette straat met veel groen en op korte afstand van alle dagelijkse voorzieningen, scholen, de
prachtige bossen, uiterwaarden en niet vergeten het NS-station van Rhenen.

Indeling: Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, toiletruimte en deur naar kelder op stahoogte. De hal heeft een
deur naar het gedeelte van de woonkamer (praktijkruimte) aan de straatzijde en een deur naar de keuken. De keuken is
uitgevoerd met een verzorgde wandopstelling voorzien van bovenkasten, stenen werkblad (70 cm. diep) en inbouwapparatuur
zoals een 4-pits inductie kookplaat, RVS-vlakschermafzuigkap en vaatwasser (Siemens). Tevens is er een praktische
apparatenkast met daarin de koelkast, combimagnetron en veel extra opbergruimte. De keuken sluit aan op de woonkamer en
heeft een gezellig eetgedeelte met loopdeur naar de tuin. Doordat een gedeelte van de voormalige garage bij de woonkamer is
gevoegd is er een gezellig tuingericht zitgedeelte ontstaan. De berging is binnendoor bereikbaar en biedt voldoende ruimte voor
het stallen van fietsen en dergelijke.

1e verdieping: Overloop met trapopgang naar de 2e verdieping en een praktische inbouwkast. Er zijn 2 ruime slaapkamers
(beiden voorzien van vaste kasten), waarvan één aan de straatzijde en één aan de achterzijde van de woning. De geheel
betegelde badkamer beschikt over een bad/douchecombinatie (met thermostaatkraan), wastafel, spiegel en mooi glas in lood
raam. De 3e (slaap)kamer is voorbereid voor het eventueel realiseren van een extra ruime badkamer en beschikt over een toilet
en aansluitingen voor wassen- en drogen.

2e verdieping: 4e ruime slaapkamer met royale dakkapel, extra knieschotbergruimte en een vaste kast met CV-opstelling.

Buiten: De voortuin is aangelegd met borders en heeft een eigen oprit voor het parkeren van een auto. De opvallend diepe
achtertuin is gelegen op het zuiden en beschikt over een royaal terras, vrijstaande stenen berging, gazon met meerdere borders
en gevarieerde beplanting van bomen en heesters. De tuin biedt u veel privacy en volop mogelijkheden voor bijvoorbeeld een
moestuin of speelparadijs. Ook het uitbouwen van de woning is vanwege de riante diepte van de tuin geen beperking voor het
heerlijke buitenleven op dit perceel.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 117m² (inclusief zolderkamer van 17m²), inhoud 457m³, perceeloppervlak 504m².
- Extra diepe tuin en gelegen in lommerrijke en ruim opgezette straat van Rhenen.
- Dakrenovatie in 2019.
- Grotendeels voorzien van isolerende beglazing en een geïsoleerde vloer.
- Schoorsteenkanaal aanwezig.
- Gasaansluiting in keuken aanwezig.
- Verwarmd middels Remeha CV-combiketel uit 2015 (gehuurd).
- Oplevering in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 499.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1958
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 117 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Overige inpandige ruimte 30 m2

Perceeloppervlakte 504 m2

Inhoud 457 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering

Energie

Definitief energielabel D
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel HR gas gestookt uit 2015, huur

Kadastrale gegevens

Rhenen E 2459
Oppervlakte 504 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 360 m2 (36m diep en 10m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden



Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (2)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Kadastrale kaart - Rhenen E 2459



Energielabel D
































