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De Kievit 5, Elst ut

In een prettige woonomgeving op korte afstand van winkels, basisscholen en de prachtige bossen staat deze leuke
EENGEZINSWONING met extra grote stenen berging. Deze praktisch ingedeelde tussenwoning beschikt o.a. over een
tuingerichte woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers en een badkamer op de 1e verdieping en 4e slaapkamer op de 2e
verdieping. Dit keurig onderhouden huis is goed geïsoleerd en beschikt over 10 zonnepanelen. De achtertuin is gelegen op het
zuiden, onderhoudsvriendelijk en heeft een extra ruime berging en poort naar het achterpad.

Het multifunctionele gebouw "Het Bestegoed" waarin o.a. 2 basisscholen, een huisartsenpraktijk, bibliotheek en diverse
verenigingen gehuisvest zijn en alle dagelijkse voorzieningen bevinden zich op loopafstand.

Kortom een ideale starterswoning in een geliefde woonwijk van Elst!

Indeling: Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, meterkast en toiletruimte. De tuingerichte woonkamer heeft een
deur naar de tuin en een handige trapkast. De open keuken is gesitueerd aan de voorzijde van de woning met een nette
hoekopstelling. De keuken is voorzien van bovenkasten, kunststof werkblad en inbouwapparatuur zoals een 4-pits gas
kooktoestel, afzuigkap, koelkast en vaatwasser.

1e verdieping: Overloop met trapopgang naar de 2e verdieping. Er zijn 3 goede slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer is
gelegen aan de voorzijde van de woning en is voorzien van een vaste schuifkastenwand. De andere 2 slaapkamers zijn
gelegen aan de achterzijde en zijn beiden voorzien van een groot dakraam en extra knieschotbergruimte. De badkamer is
vrijwel geheel betegeld en heeft een douchecabine met thermostaatkraan, wastafel met spiegel, 2e toilet en een raam.

2e verdieping: Voorzolder met CV-opstelling en aansluitingen voor wassen- en drogen. Aansluitend is een 4e (slaap)kamer
bereikbaar met groot dakraam. Via een luik op de voorzolder is er een toegang tot extra bergruimte.

Buiten: De voortuin is aangelegd met sierstraatwerk en borders. De achtertuin is onderhoudsvriendelijk en geheel bestraat met
fraai sierstraatwerk, mooie border en heeft een extra ruime stenen berging voorzien van elektra. De achtertuin is tevens
achterom te bereiken via een poort en het achterpad.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 83m², inhoud 297m³, perceeloppervlak 127 m².
- Geheel voorzien van isolerende beglazing, dak-, spouw- en vloerisolatie.
- Extra ruime stenen berging met recent vernieuwd dak.
- Verwarmd middels CV-combiketel (Remeha, 2018).
- Voorzien van 10 zonnepanelen.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 319.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1994
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 83 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 1 m2

Externe Bergruimte 10 m2

Perceeloppervlakte 127 m2

Inhoud 297 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt uit 2018, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 6200
Oppervlakte 127 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 58 m2 (11.5m diep en 5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten



Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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