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Koraalzwam 8, Veenendaal

Aan een autoluwe straat van de woonwijk Petenbos-Oost, op loopafstand van het winkelcentrum, basisscholen en
recreatiegebied Kwintelooijen, staat deze uitstekend afgewerkte GEZINSWONING met luxe veranda en extra brede garage!
Deze bijzonder sfeervolle en hoogwaardig afgewerkte woning is voorzien van vele extra’s als een moderne keuken met luxe
inbouwapparatuur, fraaie haardpartij en smaakvolle vloer- wand en raamafwerking. De recent aangelegde en onderhoudsarme
achtertuin is voorzien van een hoogwaardige (geïsoleerde) veranda en brede garage met dubbele deuren, waardoor zowel een
auto als motorfiet(sen) separaat toegang hebben. Extra parkeerruimte bevindt zich zowel voor- als achter de woning.

Indeling: entree/hal met moderne toiletruimte (voorzien van beton ciré), trap naar verdieping en trendy stalen schuifdeur naar de
living. Tuingerichte en uitgebouwde woonkamer met luxe open (woon)keuken aan de straatzijde. De woonkamer beschikt over
een sfeervolle haardpartij (gas), praktische provisiekast en openslaande deuren naar de tuin/terras. De keuken is voorzien van
een fraaie hoogglans witte L- opstelling met kookeiland die is voorzien van inbouwapparatuur als een inductie kookplaat (met
geïntegreerde afzuiging), koel-/vriescombinatie, vaatwasser, combimagnetron en veel kast- en werkruimte. De gehele begane
grondvloer is voorzien van grootformaat vloertegels met vloerverwarming.

1e verdieping: overloop met trapopgang naar de 2e verdieping. Ruime slaapkamer (13m²) aan de voorzijde en royale
slaapkamer (16m²) aan de tuinzijde welke is voorzien van een airconditioning. De geheel betegelde badkamer is voorzien van
een bad-douchecombinatie, wastafel met badkamermeubel en 2e toilet.

2e verdieping: voorzolder met aansluitingen voor wasmachine en droger, groot dakvenster en cv-combiketel. 3e slaapkamer
met groot dakvenster en bergruimte in de knieschotten. Via de voorzolder is er toegang tot een kleine bergzolder.

Buiten: fraai aangelegde en onderhoudsarme achtertuin (op het zuiden) met heerlijk terras en robuuste border/bloembak.
Eyecatcher is de luxe veranda die recentelijk is geplaatst van hoogwaardige materialen en is voorzien van geïsoleerde wanden
en dak, verlichting en internet. Via een stoere schuifdeur is er toegang tot de extra brede garage. De garage heeft een
kanteldeur en extra brede loopdeur (ideaal voor motorfietsen) en is voorzien van elektra en een uitstortgootsteen. Via de
toegangsweg achter de woning zijn zowel de garage als de achtergelegen parkeerplaatsen perfect bereikbaar.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 109m², inhoud 380m³, perceeloppervlak 153m²
- Volledig geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming op de begane grond.
- Gelegen aan een autoluwe straat met alle dagelijkse voorzieningen bijna letterlijk om de hoek.
- Modern afgewerkt met luxe keuken, vloeren, veranda en tuin.
- Bekabelde internetaansluitingen op diverse plaatsen.
- Verwarming en warm water via CV-combiketel (gehuurd doch direct afkoopbaar).
- Veel extra’s als een elektrisch zonnescherm, ledverlichting en airconditioning.
- Oplevering in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 399.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1998
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 109 m2

Externe Bergruimte 49 m2

Perceeloppervlakte 153 m2

Inhoud 380 m3

Indeling

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

Voorzieningen Airconditioning, buitenzonwering, dakraam, glasvezel kabel,
mechanische ventilatie en natuurlijke ventilatie

Energie

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

en volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel, gashaard en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel HR gas gestookt uit 2021, huur

Kadastrale gegevens

Veenendaal C 3607
Oppervlakte 153 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 48 m2 (8m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra en voorzien van water
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Plattegrond 3D









Kadastrale kaart



Energielabel






























