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Bisschop Davidweg 20, Rhenen

Gelijkvloers wonen, heerlijk tuinieren en volop ruimte voor hobby’s!

Deze levensloopbestendige vrijstaande BUNGALOW met GARAGE en VRIJSTAAND ATELIER/GASTENVERBLIJF ligt in een
zeer geliefde straat in Rhenen. De goed onderhouden woning beschikt over een straatgerichte woonkamer, gezellige keuken,
fraaie serre/tuinkamer, ouderslaapkamer, kantoor c.q. logeerkamer, doucheruimte en kelder op stahoogte. Achter de woning ligt
een heerlijke royale tuin met opvallend veel privacy. Het vrijstaande atelier/gastenverblijf is voorzien van een pantry, toiletruimte
en extra kamer. Ook een ideaal object voor mensen die willen wonen en werken aan huis!

Gunstig gelegen nabij winkels, openbaar vervoer (NS-Station), scholen, de bossen en alle overige dagelijkse voorzieningen.

Indeling: Ontvangsthal met toiletruimte en deur naar de provisiekelder op stahoogte. De opvallend lichte woonkamer is
gesitueerd aan de straatzijde en is voorzien van een houtkachel en een massief eiken plankenvloer. De keuken is voorzien van
een hoekopstelling met bovenkasten, kunststof werkblad, vaste kast met CV-opstelling, wasmachine-aansluiting en
inbouwapparatuur, zoals een 4-pits gas kooktoestel met afzuigkap, combimagnetron, koelkast en vriezer met 4 lades. De
praktische servieskast biedt veel extra bergruimte. De ouderslaapkamer bevindt zich aan de tuinzijde. De 2e kamer (momenteel
in gebruik als bibliotheekruimte c.q. slaapkamer) heeft een vlizotrap naar de, deels bevloerde, bergzolder. De doucheruimte is
uitgevoerd met een ruime douchehoek, wastafel en handdoekenradiator. Vanuit de keuken is er toegang tot de fijne
tuinkamer/serre die is voorzien van een schuifpui naar de tuin.

Atelier/gastenverblijf: Het vrijstaande bijgebouw heeft een ruime werk- c.q. atelierruimte met eigen toegangsdeur en is voorzien
van een klein aanrechtblok, separate toiletruimte en openslaande deuren naar de tuin. Een extra kamer biedt diverse
gebruiksmogelijkheden.

Buiten: De voortuin bestaat uit grindpaden, mooie borders en een ruime oprit naar de garage. De achtertuin biedt veel privacy
en bestaat uit mooie borders, een klein gazon en zonnig terras.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak woning 82m², gebruiksoppervlak atelier 27m², perceeloppervlak 426 m².
- Gelijkvloerse woning met garage en multifunctioneel bijgebouw.
- Verwarmd door middel van Nefit HR CV-combiketel, atelier via separate gaskachel.
- Grotendeels voorzien van isolerende beglazing.
- Oplevering in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 495.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Bungalow, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1957
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 109 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Overige inpandige ruimte 23 m2

Perceeloppervlakte 426 m2

Inhoud 500 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel G
Isolatie Grotendeels dubbelglas
Verwarming Cv-ketel en gaskachels
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel HR gas gestookt uit 2019, eigendom

Kadastrale gegevens

Rhenen E 2308
Oppervlakte 426 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 184 m2 (16m diep en 11.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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