
BEATRIXSTRAAT
 VEENENDAAL

58

Restyle





INTRO
Bijzonder ruime hoekwoning uit 1928, ideaal geschikt voor 

mantelzorg en mensen met een lichamelijke beperking, met riante 

achtertuin en op loopafstand van het centrum! Als u de rustige 

Beatrixstraat uitloopt, begeeft u zich direct tussen de winkels en 

gezellige terrasjes van de stad. In de woning zelf kunt u genieten 

van de open haard in de woonkamer en de buitengewone ruimte 

die de woning u biedt. Zo zijn er 5 slaapkamers, een grote zolder 

en bevinden zich op de begane grond een extra badkamer en 

slaap-/werkkamer. De woning ligt in het centrum van Veenendaal, 

waar u heerlijk op een terrasje kunt zitten of uw dagelijkse 

boodschappen kunt doen. 

U bent daarnaast nooit ver van de natuur: zo bent u in 4 minuten 

lopen bij het Dragonderpark. Met haar ligging aan een groot 

bos verbonden met de Utrechtse Heuvelrug, leent Veenendaal 

zich ook voor mooie wandelingen! Verder is er een speeltuin om 

de hoek, zijn basis- en middelbare scholen op fietsafstand en 

liggen verscheidene sportfaciliteiten in de buurt. De woning is 

zowel goed te bereiken met het openbaar vervoer, als met eigen 

vervoer, door haar gunstige ligging ten opzichte van de A12. 



BEGANE GROND
Via de hal komt u in de ruime woonkamer met houten vloer. Hier kunt u ’s 

avonds genieten van het gezellige vuur van de openhaard. De woonkamer 

is verbonden met de eetkamer en vanuit de eetkamer heeft u toegang tot 

de lichte keuken.  Als u doorloopt, komt u in een gang die toegang biedt tot 

de toiletruimte en de tuin. Loopt u verder, dan komt u in een ruime en lichte 

kamer in te richten naar eigen smaak. Zo kan de kamer invulling krijgen als 

tweede zitkamer, kantoor, of als extra slaapkamer. Via deze kamer komt u 

in een luxe badkamer en een gang met een ingebouwde kast en toegang 

tot de tuin. Aan het uiteinde van de woning is een ruime, lichte slaapkamer 

met wastafel.
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KEUKEN
De lichte keuken is voorzien van een 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, combimagnetron, oven en 

koel-/vriescombinatie. 



1e VERDIEPING
Vanaf de overloop heeft u toegang tot drie slaapkamers en een 

tweede badkamer. Tevens is hier een inbouwkast voor uw opslag. 







SANITAIR

2e VERDIEPING

De woning heeft twee badkamers en een separate toiletruimte op de begane grond. Op de begane grond bevindt zich een 

luxe, geheel betegelde badkamer. Deze badkamer is voorzien van douche, ligbad, designradiator, toilet en wastafel. De 

vloerverwarming maakt deze badkamer bijzonder comfortabel! De tweede badkamer op de 1e verdieping is voorzien van 

een douche, toilet, wastafel en ruimte voor uw wasmachine. Ook deze badkamer is geheel betegeld.

Op de tweede verdieping vindt u de uitermate ruime zolder met extra opslagruimte. Deze zolder kunt u bijvoorbeeld 

omtoveren tot kantoor, een slaapkamer of fitnessruimte!





TUIN
De woning heeft zowel een groene voor- als achtertuin en een achterom. De achtertuin strekt zich uit vanaf de zijkant van 

de woning tot aan een open gedeelte in het achterste gedeelte. Dit biedt ruimte voor zowel terras als beplanting of een 

gazon. De schuur biedt daarnaast handige opbergruimte! 



Oppervlakten en inhoud 
Inhoud    ca. 680 m3

Gebruiksoppervlakte wonen   ca. 172 m2

Overige inpandige ruimte   ca. 8 m2

Perceeloppervlakte    ca. 300 m2
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Kadastrale informatie
Kadastrale gemeente                      Veenendaal

Sectie   D

Nummer            5715

 

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Beatrixstraat 58

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 19 maart 2018
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
Aantal kamers: 6
Aantal slaapkamers: 4
Bouwjaar: 1928
Parkeerruimte: betaald parkeren / parkeervergunning

TECHNISCHE GEGEVENS
Warmwatervoorziening: HR cv-ketel Nefit Ecomline
Verwarmvoorziening: HR cv-ketel Nefit Ecomline 
Vloerverwarming: n.v.t.
Mechanische ventilatie: 
Isolatie: dak 
Dubbel glas: gedeeltelijk 
Elektra: 5 groepen
Aardlekschakelaar: aanwezig
Centrale antenne / glasvezel 
Kozijnen: hout


