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Domineesbergweg 20, Rhenen

Comfortabel, sfeervol en royaal wonen dat kan in deze fraaie vrijstaande woning met heerlijke tuin, berging en een grote
veranda. Deze brede, en in "Tuindorp-stijl", gebouwde woning dateert van 2016 en is daardoor maximaal geïsoleerd. De woning
heeft maar liefst 148 m² woonoppervlak en beschikt over een mooie living, gezellige woonkeuken, 4 ruime slaapkamers en luxe
sanitair.
De prachtige tuin met mooie borders heeft een sfeervolle veranda met lichtkoepel en meerdere terrassen waar het op mooie
dagen ook prima vertoeven is!

Kortom een huis waar alles klopt en waar direct comfortabel gewoond kan worden!

Indeling:
Centrale ontvangsthal met trapopgang naar de 1e verdieping, trapkast, meterkast en moderne toiletruimte. Vanuit deze ruime
hal bieden fraaie en suitedeuren toegang tot de woonkamer en de keuken. De sfeervolle woonkamer is voorzien van een brede
(elektrische) haardpartij en openslaande deuren naar de tuin en veranda. De woonkeuken heeft eveneens een deur naar de
tuin en is voorzien van een moderne wandopstelling voorzien van inbouwapparatuur zoals een combimagnetron, koelkast,
vriezer met 3 lades, vaatwasser en extra opbergruimte. Het kookeiland is uitgevoerd met een 5-pits gaskookplaat met afzuigkap
en extra opbergruimte d.m.v. lades en kasten. Het kookeiland biedt de mogelijkheid om heerlijk aan te schuiven tijdens het
koken. De keuken biedt voldoende ruimte voor het plaatsen van een grote eettafel. De gehele begane grondvloer is voorzien
van vloerverwarming.

1e verdieping: Overloop met trapopgang naar de 2e verdieping en separate moderne toiletruimte. Op deze verdieping bevinden
zich 3 slaapkamers. De ouderslaapkamer heeft een stoere schuifdeur naar een walk-in-closet. De smaakvol betegelde
badkamer is uitgevoerd met een ligbad, inloopdouche, badkamermeubel met 2 waskommen en spiegelkast en designradiator.
Ook de badkamer en separate toiletruimte zijn voorzien van vloerverwarming.

2e verdieping: Overloop met luik naar extra bergruimte. De 4e slaapkamer mogen we ook royaal noemen en deze is voorzien
van twee dakramen. In de praktische bergruimte (met dakraam) bevinden zich tevens de aansluitingen voor wassen- en drogen
en de CV-opstelling.

Buiten: De voortuin is fraai aangelegd met grind en borders en beschikt over een eigen oprit voor het parkeren van 2 auto’s. De
achtertuin is eveneens smaakvol aangelegd en heeft prachtige borders, een riant terras met luxe overkapping, vlonderterras en
poort voor achterom. Als klap op de vuurpijl staat er naast de woning nog een luxe hottub, waarin volop kan worden genoten
van de wellness, het buitenleven en de privacy.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 148m², inhoud 539m³, perceeloppervlak 328m²
- Verwarmd middels CV-combiketel, merk Nefit Proline, bouwjaar 2020.
- Uitstekend geïsoleerd en energiezuinig.
- Parkeren op eigen terrein.
- Hoogwaardig afgewerkt en bijzonder sfeervol.
- Oplevering in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 645.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2016
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 148 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 26 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Perceeloppervlakte 328 m2

Inhoud 539 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche en 1 ligbad
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, jacuzzi, mechanische ventilatie,
natuurlijke ventilatie en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, HR-glas, muurisolatie, vloerisolatie en volledig

geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit Proline gas gestookt uit 2020

Kadastrale gegevens

Rhenen G 4781
Oppervlakte 328 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin
Achtertuin 120 m2 (8m diep en 15m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Kadastrale kaart
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