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INTRO
In de rustige, kindvriendelijke wijk Zuidoost, staat deze royale 

twee-onder-één kapwoning met inpandige garage en zonnige 

tuin (west). Met een woonoppervlakte van ruim 147m2 en een 

grote tuin, biedt deze woning zowel binnen als buiten heerlijk veel 

ruimte om te leven zoals u dat wilt!

 

De coniferenlaan is een groene, ruim opgezette straat, centraal 

gelegen op slechts 0,5 km van het station (Veenendaal Centrum). 

Veenendaal heeft veel te bieden voor jong en oud. Een gezellig 

winkelhart, goede scholen en veel recreatiemogelijkheden in de 

directe omgeving (Utrechtse Heuvelrug). Door de uitstekende 

bereikbaarheid van rijkswegen als de A12 en A15 is deze locatie 

ook erg aantrekkelijk voor forenzen.



BEGANE GROND
Op de begane grond vindt u een ontvangsthal met moderne toiletruimte en 

trappenhuis, een ruime inpandige garage met witgoedaansluiting, een extra 

berging en een royale woonkamer met open keuken en mooie lichtinval. 

De U-vormige woonkamer is voorzien van een lichte plavuizen vloer. 

De vele raampartijen met charmante vensterramen zorgen voor 

uitstekende bezonning en een ontspannen woonsfeer. Een schuifpui aan de 

achterzijde laat de zomer binnen, terwijl een sfeervolle haard garant staat 

voor vele knusse avonden.







KEUKEN
De woning beschikt over een ruime open keuken met granieten werkblad. 

De keuken is geplaatst in praktische U-opstelling waardoor zij een zee aan werk- en opbergruimte biedt. Om het 

kookplezier compleet te maken is de ruimte uitgerust met diverse inbouwapparatuur waaronder een vaatwasser, 

combimagnetron, oven, koel/vries combinatie, afzuigkap en 5-pitsgaskookplaat. 



1e VERDIEPING
Op de eerste verdieping zijn een drietal royale slaapkamers, een ruim 

opgezette badkamer en een separate toiletruimte gesitueerd. 







SANITAIR

2e VERDIEPING

De beide toiletruimtes en de badkamer zijn alle betegeld met hoogglans tegels in zwart/witte kleurstelling. De ruimtes 

hebben hierdoor een strakke, moderne uitstraling. De badkamer biedt alle ruimte en faciliteiten om heerlijk te ontspannen. 

Zo is de ruimte uitgerust met een fijn ligbad, een separate douche, 2 wastafels, een designradiator en mechanische 

ventilatie. 

Via een vaste trap bereikt u de multifunctionele zolderetage. Deze kan uitstekend omgetoverd worden tot een extra 

slaapkamer of kantoor.





TUIN
Naast een voortuin en zijtuin met oprit, beschikt de woning over een zonnige achtertuin met achterom. De tuin is gelegen 

op het westen, waardoor u hier optimaal kunt genieten van de warme middag- en zwoele avondzon. 



Oppervlakten en inhoud 
Inhoud    ca. 667 m3

Gebruiksoppervlakte wonen   ca. 147 m2

Overige inpandige ruimte   ca. 30 m2

Gebouw gebonden buitenruimte  ca. 14 m2

Perceeloppervlakte    ca. 299 m2

BEGANE GROND

KENMERKEN



Kadastrale informatie
Kadastrale gemeente                      Veenendaal

Sectie   C

Nummer            2909

 

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: coniferenlaan 3

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 28 december 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Aan de samenstelling van deze gegevens is maximale zorg besteed. 

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens en tekeningen 

kunnen geen rechten en aanspraken worden ontleend.

Gehele of gedeeltelijke overname van deze publicatie of 

herpublicering van gegevens daaruit is verboden.
Frederik van de Paltshof 12

3911 LB Rhenen
T: 0317-228018

rhenen@zonnenbergmakelaardij.nlwww.zonnenbergmakelaardij.nl

Kerkewijk 108
3904 JG Veenendaal

Tel 0318 - 559600
info@zonnenbergmakelaardij.nl

ALGEMENE GEGEVENS
Type woning: twee-onder-een-kapwoning
Met berging/inpandige garage/
Aantal kamers: 4
Aantal slaapkamers: 3
Bouwjaar: 1987
Parkeerruimte: 2 op eigen terrein / openbaar parkeren 

TECHNISCHE GEGEVENS
Warmwatervoorziening: HR cv-ketel Daalderop 24/80 Plus
Verwarmvoorziening: HR cv-ketel Daalderop 24/80 Plus
Vloerverwarming: Ja
Mechanische ventilatie: Ja
Isolatie: dak / spouw / vloer
Dubbel glas: gedeeltelijk 
Elektra: 10 groepen
Aardlekschakelaar: aanwezig
Centrale antenne 
Kozijnen: hout 


