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Franseweg 71, Elst ut

Op ruim perceel van maar liefst 518m2 gelegen levensloopbestendige woning met ruime oprit, garage, loods en multifunctionele
ruimte. Deze recent grotendeels gemoderniseerde semibungalow is voorzien van slaap- en badkamer op de begane grond en
heeft een verdieping waar meerdere slaapkamers mogelijk zijn. Door zijn indeling en ligging op loopafstand van de bossen,
winkels, scholen en sportvoorzieningen is de woning uitstekend geschikt voor zowel starters als senioren.

Indeling: entree/ruime ontvangsthal met meterkast, trap naar verdieping, toilet met fonteintje en toegang naar de badkamer,
woonkamer en slaapkamer. De badkamer is voorzien van inloopdouche, badmeubel met dubbele kranen, opstelplaats
wasmachine en een vaste kast. De slaapkamer is ook voorzien van een vaste kast. Woonkamer en slaapkamer. Ruime lichte
woonkamer met ruime erker, houtkachel, visgraat pvc-vloer en eetgedeelte met open keuken. De moderne open keuken is
voorzien van een wandopstelling met inbouwapparatuur waaronder een luxe inductiekookplaat, vaatwasser, combi-oven en
koelkast. Aansluitend aan de woonkeuken vindt men een ruime praktische bijkeuken met deur naar de tuin.

1e verdieping: thans een grote open ruimte met meerdere dakvensters waar het creëren van meerdere slaapkamers mogelijk is.
Ruimte met opstelplaats Cv-ketel.

Buiten: voortuin, oprit met parkeerruimte voor meerdere auto’s, diverse terrassen en gazon. Zij ingang (achterom) en ruime
loods/garage, multifunctionele ruimte (thans in gebruik als bar) met openslaande deuren naar de tuin en garage met
automatische sectional deur.

De ruime tuin, oprit en bijgebouwen bieden veel mogelijkheden voor werken aan huis of het stallen van een caravan of camper.

Bijzonderheden:
- De woning is recentelijk grotendeels gemoderniseerd en voorzien van nieuwe vloeren, stucwerk en schilderwerk.
- Het hoofddak is gerenoveerd en heeft van nieuwe dakpannen is geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen.
- De tuin is op het zuiden gelegen en heeft veel privacy en is volledig omheind en voorzien van een toegangspoort naar de inrit.
- Uitstekend gelegen op loopafstand van goede voorzieningen.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 569.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Bungalow, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1972

Specifiek Toegankelijk voor ouderen, toegankelijk voor minder validen
en gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 102 m2

Externe Bergruimte 84 m2

Perceeloppervlakte 518 m2

Inhoud 397 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche en 1
wasmachineaansluiting

Aantal woonlagen 2 woonlagen

Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie, rookkanaal en
zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 2012, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen H 4377
Oppervlakte 518 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin
Achtertuin 140 m2 (10m diep en 14m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Parkeerplaats, vrijstaand hout en vrijstaand stenen
Capaciteit 3 auto's
Voorzieningen Met elektrische deur en voorzien van elektra
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
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Plattegrond 3D







Kadastrale kaart



Energielabel






























