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Schoneveld 65, Rhenen

Dit lichte en uiterst comfortabele 3-kamerappartement met heerlijk balkon op het zuidwesten en extra parkeerruimte is werkelijk
uitstekend gelegen op de 2e (en bovenste) verdieping. Het appartement is geheel smaakvol afgewerkt en beschikt over een
lichte woonkamer met moderne open keuken, ruime ouderslaapkamer, studeer-/logeerkamer en luxe sanitair. Bij dit
appartement behoren een ruime berging en uitstekende parkeerplaats in de afgesloten onderbouw. Nieuw Schoneveld is een
modern complex met prettige winkelvoorzieningen op de begane grond en fijne gemeenschappelijke voorzieningen voor de
bewoners, waaronder een multifunctionele gemeenschappelijke ruimte met een groot dakterras.

Op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei bevinden zich de uitgestrekte natuurgebieden van de
Binnenveldse Hooilanden (met riviertje De Grift) en de glooiende bossen van de “Utrechtse Heuvelrug” en De Grebbeberg. Dit
biedt niet alleen een unieke omgeving om in te wonen, maar biedt tevens een onbeperkte hoeveelheid aan mogelijkheden om
heerlijk te wandelen, fietsen, vissen, kanoën, etc. zonder eerst te moeten reizen. De levendige centrums van Rhenen,
Veenendaal en Wageningen (allen met een NS-station) zijn op fietsafstand gelegen. De uitvalswegen A-12 (Utrecht-Arnhem) en
A-15 (Nijmegen-Rotterdam) zijn eveneens goed bereikbaar.

Buiten de comfortabele appartementen (slechts 2 woonlagen) biedt Nieuw Schoneveld de bewoners extra gemak en comfort.
De dagelijkse voorzieningen als een supermarkt, kapper, medisch centrum (o.a. fysio en apotheek), bloemist, postagentschap
en pinapparaat zijn allemaal op de begane grond te vinden. Centraal in het complex bevindt zich een fijne gemeenschappelijke
ruimte met aansluitend een royaal terras, waarvan de bewoners gebruik mogen maken voor bijvoorbeeld verjaardagen.

Indeling:

Gemeenschappelijke entree: Belpaneel met intercom en brievenbussen. Toegang via de verzorgde gemeenschappelijke hal
met trappenhuis en liftinstallatie.

Indeling appartement (2e verdieping): entree/gang met intercom, meterkast en moderne toiletruimte. De lichte woonkamer heeft
een schuifpui naar het balkon met leuk zicht over de omgeving. De moderne open keuken beschikt over een hoogglans witte
wandopstelling (met grote lades en kasten) voorzien van ruime bovenkasten, composiet werkblad, RVS-spoelbak en
inbouwapparatuur zoals een 4-pits gaskookplaat, design-afzuigkap, koelkast, vaatwasser en combi-oven/magnetron. De
slaapkamer heeft een fijne afmeting en biedt royaal ruimte voor een tweepersoonsbed en beschikt over een riante
schuifkastwand. De 2e slaapkamer is in gebruik als logeer-/studeerkamer. De luxe en smaakvol afgewerkte badkamer is
voorzien van een inloopdouche met thermostaatkraan, ligbad en een badkamermeubel met bijpassende kast. In de inpandige
berging bevinden zich, buiten veel bergruimte, de CV-opstelling en aansluitingen voor wasmachine en droger. Het balkon is
voorzien van een elektrisch bedienbare screen en een plisé hordeur in de schuifpui naar de woonkamer.

Onderbouw: Via de lift of het trappenhuis is er binnendoor toegang tot de afgesloten parkeerkelder met eigen berging en ruime
en goed bereikbare privé parkeerplaats. Zowel de parkeerkelder als de berging zijn via het buitenterrein toegankelijk via een
elektrisch bedienbare toegangspoort.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 83 m², inhoud 270 m³.
- Smaakvol afgewerkt met hoogwaardige materialen.
- Ruime parkeerplaats en berging in de onderbouw.
- Volledig geïsoleerd.
- Actieve en financieel gezonde Vereniging van Eigenaren.
- In de omgeving zijn nieuwbouwplannen.
- Aanvaarding in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 409.000 k.k.
Servicekosten € 153.72 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2008

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

Soort dak Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking en
pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 83 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 7 m2

Externe Bergruimte 17 m2

Inhoud 270 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 2e woonlaag

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, lift, mechanische ventilatie en
schuifpui

Energie

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

geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt uit 2008, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen G 4632
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving, in centrum en in
woonwijk

Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Parkeergarage

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Nee
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