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Ploeg 16, Rhenen

Wonen in een perfect afgewerkte woning in een uiterst geliefde nieuwbouwwijk van Achterberg?

Deze GEZINSWONING met vrijstaande houten berging is een absolute aanrader. Dit comfortabele huis heeft onder andere een
sfeervolle tuingerichte woonkamer met royale open keuken, op de 1e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een moderne
afgewerkte badkamer en de 2e verdieping biedt volop mogelijkheden voor het realiseren van extra slaapkamers. De fraai
aangelegde tuin is gelegen op het zuiden heeft een poort voor achterom en vrijstaande houten berging. Het is daarbij mogelijk
om een parkeerplaats aan de voorzijde te realiseren. Kortom een moderne woning waar je zonder veel kluswerk zo in kunt
wonen!

De woning staat in de kleinschalig nieuwbouwwijk “Klein Schoneveld”. Dit kleinschalige nieuwbouwproject (2016) is zonder
twijfel één van de pareltjes van Achterberg. De wijk is ruim opgezet en de woningen hebben een sierlijke uitstraling. Er is volop
parkeerruimte in de directe nabijheid van de woning.

Indeling: Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, meterkast en moderne toiletruimte. De tuingerichte woonkamer
heeft een pvc-vloer met vloerverwarming, trapkast en openslaande deuren naar de tuin. Bij het gezellige eetgedeelte is de
keuken in hoekopstelling geplaatst voorzien van een kunststof werkblad, diverse lades en inbouwapparatuur zoals een 4-pits
gaskookplaat, afzuigkap, combimagnetron, koelkast en vaatwasser.

1e verdieping: Overloop met trapopgang naar de 2e verdieping en toegang tot 3 goede en verzorgd afgewerkte slaapkamers.
De geheel betegelde badkamer is uitgevoerd met een praktisch wastafelmeubel met spiegel, extra ruime douchecabine met
thermostaatkraan en designradiator.

2e verdieping: De royale zolderruimte is voorzien van was- en droogaansluitingen, CV-opstelling en een dakraam. Er zijn
diverse mogelijkheden voor het eenvoudig realiseren van extra (slaap)kamers.

Buiten: De voortuin bestaat uit sierbestrating, een klein gazon en mooie borders met beukenhaag. De achtertuin heeft een
heerlijk zonnig terras van sierbestrating, een ruim gazon en biedt toegang tot de vrijstaande houten berging (voorzien van
elektra). De tuin is omzoomd met een verzorgde schutting en afsluitbare poort voor achterom.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 125m² inclusief 2e verdieping, inhoud 447m³, perceeloppervlak 162 m².
- Comfortabele gezinswoning met heerlijke tuin in kleinschalige en verkeersarme nieuwbouwwijk.
- Verwarmd middels CV-combiketel, merk Itho Daalderop.
- Optimaal geïsoleerd en voorzien van enkele zonnepanelen.
- Elektrisch bedienbaar zonnescherm aan de tuinzijde.
- Oplevering in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 410.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2016
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Mansarde dak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 125 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 162 m2

Inhoud 448 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Airconditioning, balansventilatie, buitenzonwering, dakraam en
zonnepanelen

Energie

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

geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Daalderop gas gestookt uit 2016, eigendom

Kadastrale gegevens

RHenen K 1296 Resultaat
Oppervlakte RHenen K 1296 162 m2

Omvang RHenen K 1296 Geheel perceel
Eigendomssituatie RHenen K 1296 Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 60 m2 (10.5m diep en 5.7m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond 3D
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