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Ruiterpad 14, Rhenen

In een geliefde kindvriendelijke woonwijk op korte afstand van dorpsvoorzieningen staat deze ruime EENGEZINSWONING met
STENEN BERGING. De woning is uitstekend onderhouden en heeft een gezellige living met ruim eetgedeelte en doorloop naar
halfopen keuken in hoekopstelling. Op de 1e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een badkamer. Op de 2e verdieping
zijn ook nog eens 2 ruime slaapkamers aanwezig voorzien van dakkapel. De speelse achtertuin heeft niveauverschil en is zeer
onderhoudsvriendelijk.

Een compleet ruim huis op een goede locatie!

Indeling:
Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, meterkast en toiletruimte. Straatgerichte woonkamer met gezellig
eetgedeelte en aansluitend de halfopen keuken in hoekopstelling geplaatst voorzien van kunststof werkblad, bovenkasten en de
volgende inbouwapparatuur: 4-pits keramische kookplaat met vlakschermafzuigkap, koelkast, combimagnetron en vaatwasser.
De keuken heeft een deur naar de tuin.

1e verdieping:
Overloop met afgesloten deur naar trapopgang 2e verdieping, 3 slaapkamers allen voorzien van een schuifkastenwand. Geheel
betegelde badkamer met raam, bad/douchecombinatie met thermostaatkraan, toilet, wastafel, designradiator en
wasmachineaansluiting.

2e verdieping:
Voorzolder met dakraam en cv-opstelling, 2 ruime slaapkamers beiden voorzien van een dakkapel.

Buiten:
De voortuin bestaat uit mooi sierstraatwerk met borders. De achtertuin heeft een ruim terras en met enkele traptreden is een
lagergelegen terras bereikbaar met stenen berging.

Bijzonderheden:
-Bouwjaar 1971.
-Woonoppervlak 131m², inhoud 450m³, perceeloppervlak 135m².
-Verwarmd middels cv-combiketel, merk Nefit Ecomline Excellent, bouwjaar 2007.
-Geheel voorzien van isolerende beglazing.
-Elektrisch bedienbaar zonnescherm voorzijde woning.
-Airco aanwezig.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 375.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1971
Specifiek Gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 131 m2

Externe Bergruimte 11 m2

Perceeloppervlakte 135 m2

Inhoud 450 m3

Indeling

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

Voorzieningen Airconditioning, buitenzonwering, dakraam en natuurlijke
ventilatie

Energie

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

geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2007, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen G 4144
Oppervlakte 135 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 40 m2 (8m diep en 5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Ruiterpad 14, Rhenen











































Plattegrond









Plattegrond 3D









Kadastrale kaart
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