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Het Bosje 4, Elst ut

In de geliefde jonge wijk “Het Bosje” gelegen recent gemoderniseerde 2 onder 1 kap woning met garage, luxe veranda en oprit
met parkeerruimte op eigen terrein.

Deze moderne, uitstekend onderhouden in dertiger jaren stijl gebouwde woning is goed geïsoleerd en hoogwaardig afgewerkt.
Recentelijk zijn de badkamer en het toilet compleet vernieuwd en is de tuin heringericht en voorzien van een heerlijke veranda.
De gehele woning is voorzien van nieuwe hoogwaardige visgraat pvc vloeren en schilderwerk interieur. Goede voorzieningen
als scholen, winkels en de bossen van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zijn op loopafstand gelegen.

Indeling: entree ontvangsthal met garderobe ruimte, modern toilet met fonteintje en meterkast, royale woonkamer met erker,
visgraat pvc-vloer met vloerverwarming en openslaande deuren naar de tuin, luxe open keuken in L-opstelling voorzien van
inbouwapparatuur en deur naar de bijkeuken met aansluitingen voor wassen en drogen. Vanuit de bijkeuken is de garage, ook
voorzien van visgraat pvc-vloer, met geïsoleerde sectionaldeur bereikbaar alsmede de tuin.

1e Verdieping: overloop, moderne recent vernieuwde badkamer met ruime inloopdouche, 2e toilet en luxe badmeubel met
dubbele wastafel. Royale ouderslaapkamer (voorheen 2 kamers) met openslaande deuren naar balkon en achter slaapkamer
met kastenwand.

2e Verdieping: ruime voorzolder met bergruimte, opstelplaats CV en warmte terugwininstallatie, slaap- werkkamer met
dakkapel, ruime inloopgarderobe (kamer mogelijk). Zowel de eerste als de tweede verdieping zijn ook voorzien van luxe
visgraat pvc-vloeren.

Buiten: fraai aangelegde voortuin en oprit met parkeerruimte op eigen terrein, garage en onderhoudsarm aangelegde achtertuin
met terras en luxe veranda.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 498.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2001
Soort dak Schilddak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 132 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 3 m2

Externe Bergruimte 10 m2

Overige inpandige ruimte 18 m2

Perceeloppervlakte 219 m2

Inhoud 544 m3

Indeling

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

Energie

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

geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel

Kadastrale gegevens

Rhenen H 6636
Oppervlakte 219 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 55 m2 (6.25m diep en 8.75m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Met elektrische deur en voorzien van elektra
Isolatie Geen isolatie
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Plattegrond 3D









Kadastrale kaart












