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De Specht 5, Rhenen

Een moderne en instapklare hoekwoning op een geweldige locatie!

Dat mogen we van deze fraai afgewerkte, en aan de achterzijde uitgebouwde, HOEKWONING gerust zeggen. Dit royale
gezinshuis is gebouwd in 2013 met uitstekende materialen en is uiterst smaakvol afgewerkt. Buiten een ruime en sfeervolle
woonkamer zijn er onder meer een luxe open keuken, 3 goede slaapkamers, complete badkamer en een riante 2e verdieping
(met mogelijkheid voor het realiseren van 2 extra kamers). De autoluwe doodlopende straat zorgt voor een rustige woonlocatie
en een grote mate van vrijheid en privacy. Het terras en de houten overkapping bieden een fantastische plek om heerlijke
uurtjes te kunnen genieten. De woning staat op steenworp afstand van het geliefde Grebbebos, het NS-station en alle
dagelijkse voorzieningen die Rhenen zo populair maken.

Kortom, een royaal en strak afgewerkt hoekhuis op een toplocatie nabij de bossen, uiterwaarden en het centrum van Rhenen.

Begane grond: entree/hal met trap naar de 1e verdieping en toegang tot de moderne toiletruimte en meterkast. De woonkamer
is aan de achterzijde uitgebouwd, beschikt over een mooie tegelvloer en openslaande deuren naar het terras. Aan de voorzijde
bevindt zich de open keuken die is uitgevoerd in een landelijkmoderne hoekopstelling met bijpassende apparatenwandmeubel.
De strakke houten fronten en het stoere werkblad zijn een geweldig mooie combinatie. De keuken beschikt over alle nodige
inbouwapparaten, zoals een breed fornuis met grote oven en maatwerk afzuigschouw, vaatwasser, combi-oven en
combimagnetron, koffiemachine en Amerikaanse koelkast met vriesgedeelte, ijsmachine en heerlijk koel drinkwater. De gehele
begane grondvloer is geheel voorzien van een groot formaat tegelvloer met vloerverwarming.

1e verdieping: overloop met trapopgang naar de 2e verdieping. Aan de tuinzijde bevindt zich de, sfeervol afgewerkte,
ouderslaapkamer. De 2 slaapkamers aan de voorzijde zijn eveneens smaakvol afgewerkt, waarbij 1 kamer thans fungeert als
inloopgarderobe. De moderne badkamer is geheel betegeld en beschikt over een ligbad, inloopdouche, toilet en een fraai
houten badkamermeubel met stenen waskom.

2e verdieping: Ook deze verdieping is strak afgewerkt en voorzien van 2 dakvensters en een riante kastenwand. De
wasmachine- en drogeraansluitingen bevinden zich op een praktische plek in de hoek van deze mooie ruimte. Deze verdieping
leent zich uitermate voor het realiseren van 2 extra (slaap)kamers.

Buiten: Onderhoudsvriendelijke voortuin met siergrind en hortensia’s. De achtertuin is eveneens onderhoudsvriendelijk
aangelegd met een heerlijk terras en omzoomd door een verzorgde schutting. Vanonder de vrijstaande houten veranda kan tot
in de late uurtjes worden genoten van de beslotenheid van de tuin. De stenen berging is voorzien van elektra. Via de afsluitbare
poort is er toegang tot het pad dat langs de woning ontsluiting biedt naar de straat.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte 132m², inhoud 499m³ en perceeloppervlak 127m².
- Instapklare woning in jonge en kindvriendelijke woonwijk die zeer fraai is afgewerkt.
- Volledig geïsoleerd.
- Verwarming middels HR-combiketel met vloerverwarming op de begane grond.
- Gelegen op loopafstand van het NS-station, winkels, scholen en de mooie Grebbeberg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 495.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2013
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 132 m2

Externe Bergruimte 22 m2

Perceeloppervlakte 127 m2

Inhoud 499 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam en mechanische ventilatie

Energie

Definitief energielabel A
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel en elektrische boiler eigendom
Type ketel Combiketel gas gestookt uit 2013, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen E 4011
Oppervlakte 127 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 48 m2 (8m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten



Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Kadastrale kaart












