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Stuivenes 31, Rhenen

In de populaire nieuwbouwwijk “Schoneveld” (Achterberg) staat deze uiterst sfeervolle en uitgebouwde GEZINSWONING met
vrijstaande berging en parkeerruimte op eigen terrein. Deze ruime tussenwoning is o.a. voorzien van een extra ruime
woonkamer, ruime open keuken aan de straatzijde, 3 goede slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping en 4e slaapkamer
en praktische wasruimte op de 2e verdieping. Deze leuke tussenwoning staat in een ruim opgezette en kindvriendelijke
woonwijk met veel dagelijkse voorzieningen op loopafstand en parkeerplaats voor je eigen voordeur. Buiten het centrum van
Rhenen (met NS-station) zijn ook de plaatsen Wageningen en Veenendaal, met hun scala aan voorzieningen, binnen 10
minuten bereikbaar. Achterberg wordt gekenmerkt door zijn landelijke karakter met uitgestrekte wandel- en fietsroutes in de
directe omgeving.

Indeling: Ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, verzorgde toiletruime en meterkast. De tuingerichte en aan de
tuinzijde uitgebouwde woonkamer is voorzien van brede eikenhouten vloerdelen en openslaande deuren naar de tuin en het
heerlijke terras. De open keuken is gesitueerd aan de straatzijde en is voorzien van een royale hoekopstelling met kunststof
werkblad, bovenkasten, praktische lades en inbouwapparatuur zoals een 5-pits gaskookplaat, RVS-afzuigkap, koelkast,
combimagnetron en vaatwasser.

1e verdieping: overloop met trapopgang naar de 2e verdieping. Drie goede slaapkamers, waarvan 2 slaapkamers zijn voorzien
van een dakvenster. De geheel betegelde badkamer is voorzien van een (duo)bad-/douchecombinatie met stortdouche,
badkamermeubel met wastafel, 2e toilet en handdoekradiator.

2e verdieping: voorzolder met dakvenster en toegang tot was-/stookruimte met CV-opstelling en aansluitingen voor wasmachine
en droger. De 4e slaapkamer is voorzien van een dakvenster en een luik naar de bergvliering.

Buiten: de parkeerplaats op eigen terrein is heerlijk ruim en omzoomd door groene haagjes. De achtertuin is fraai en
onderhoudsvriendelijk aangelegd met ruime terrassen van sierstraatwerk, gazon van kunstgras en omzoomd door groene
erfafscheidingen. De vrijstaande berging is voorzien van elektra en heeft dubbele toegangsdeuren, zodat ook scooters en
motorfietsen royaal door de deur naar binnen kunnen. Achter de woning ligt een breed achterpad, zodat de berging en tuin ook
achterom goed toegankelijk zijn via de afsluitbare schuifpoort.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte 114m², inhoud 414m³, perceeloppervlakte 172m².
- De woning is volledig geïsoleerd.
- Verwarming en warm water via CV-combiketel.
- Parkeerplaats op eigen terrein.
- Rolluiken aan de straatzijde en zonnescherm aan de tuinzijde
- Gelegen in een geliefde woonwijk nabij dagelijkse voorzieningen.
- Oplevering in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 349.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2006
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 114 m2

Externe Bergruimte 9 m2

Perceeloppervlakte 172 m2

Inhoud 414 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, mechanische ventilatie, natuurlijke
ventilatie en rolluiken

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, HR-glas, muurisolatie, vloerisolatie

en volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel HR gas gestookt uit 2006, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen G 4540
Oppervlakte 172 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 84 m2 (14m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein
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