
Franseweg 82, Elst ut
€ 498.000 k.k.

www.franseweg82.nl



Franseweg 82, Elst ut

Op een mooi diep perceel (507m²), nabij bossen gelegen, VRIJSTAAND WOONHUIS met zonnige tuin, inrit en ruime garage
met kap.
Deze lichte woning beschikt onder meer over een doorzon woonkamer met openslaande deuren, een halfopen keuken, ruime
bijkeuken, 2 slaapkamers, nette badkamer en een inloopkast. Het geheel is gunstig gelegen aan een ruime straat nabij bossen,
winkels, basisscholen en overige goede voorzieningen.

Indeling: entree/hal met trapopgang, meterkast, toilet en toegang tot provisiekelder (met stahoogte). Knusse doorzon
woonkamer met laminaatvloer, airco en openslaande deuren naar de tuin. Halfopen keuken met nette L- opstelling voorzien van
inbouwapparatuur, royale bijkeuken met opstelplaats wasmachine, droger en cv, vaste kast en deur naar de tuin.

1e verdieping: overloop, 2 slaapkamers, badkamer met douche, toilet en wastafel.

Buiten: oprit met voldoende parkeerruimte op eigen terrein, verzorgde voortuin, diepe achtertuin met vrijstaande garage van
maar liefst 38m2 en zolderverdieping.

Bijzonderheden:
- Inhoud circa 331m³, woonoppervlakte circa 77m², perceelsoppervlakte 507m².
- Geheel voorzien van dubbel glas.
- Goed onderhouden woning met veel mogelijkheden op een centrale woonlocatie.
- Royaal bijgebouw van 38m2 voor hobby, opslag of werkruimte.
- Aanvaarding in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 498.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1948
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 77 m2

Externe Bergruimte 50 m2

Overige inpandige ruimte 13 m2

Perceeloppervlakte 507 m2

Inhoud 331 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Voorzieningen Airconditioning, buitenzonwering en natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel F
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha Avanta 28c uit 2008, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 3114
Oppervlakte 507 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 276 m2 (23m diep en 12m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Met elektrische deur, met vliering en voorzien van elektra
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