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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Verwarming:

1920


PENTHOUSE


5


630m³


255m²


cvketel, houtkachel



Omschrijving
(( u opzoek naar een unieke, zeer sfeervolle LOFT gelegen in het gezellige centrum van 
Oosterbeek?

Op loopafstand zijn diverse (speciaal) winkels, eetgelegenheden, sportfaciliteiten, basisscholen, 
kinderopvang, bossen en parken, goed openbaar vervoer en de uitvalswegen naar de A12 en A50 
nabij.




Dit prachtige loft/penthouse gelegen in een oud schoolgebouw (1920) is in 2006 totaal 
gerenoveerd. Hierbij is gebruik gemaakt van zeer hoogwaardige materialen en heeft een 
kwalitatief hoge afwerking. 

De mooie doorkijken die de woning heeft, geven een groots gevoel van ruimte.




De loft heeft een eigen opgang, een royale hal (25 m2) de hal is de verbinding tussen de woon- en 
de slaapvleugel.  De hal biedt toegang tot het toilet, een royale moderne badkamer, een wasruimte 
voor wasmachine/droger met stortgootsteen en toegang tot een grote geïsoleerde bergzolder (55 
m2), installatie ruimte. 

Deze hal is tevens de verbinding tussen de woon- en slaapvleugel.




De moderne, luxe, royale badkamer is voorzien van ligbad, wastafels, een ruime separate 
inloopdouche en een 2e toilet.




Via een paar treden komt u in de woonkamer (85 m2) de luxe open keuken is voorzien van alle 
inbouwapparatuur(o.a. koffiezetapparaat), een kookeiland met bar een  RVS-fornuis en granieten 
aanrechtbladen.

De woonkamer, met de oude balkenconstructie nog in het zicht, heeft acht dakkapellen welke de 
ruimte veel licht en uitzicht geven. Een robuuste houtkachel maakt het geheel af.

Het woongedeelte wordt gescheiden door een karakteristieke oude muur en schuifdeuren van de 
studeerkamer (20 m2).




Vanuit de centrale hal, de andere kant op, komt u via een paar treden in een ruimte (35 m2) die 
benut kan worden als TV kamer of speelkamer voor de kinderen. Via de openslaande deuren in 
deze ruimte komt u op een dakterras (35 m2) welke zich bevind aan de oostzijde van de woning.

Tevens geeft deze ruimte doorgang naar de royale gang van de slaapkamers. 

Achtereenvolgens bevinden zich twee slaapkamers (12 m2), (slaapkamer) walkin closet (10 m2) en 
de master bedroom (22 m2).




Bijzonderheden:




- de gehele woning is voorzien van een eikenhouten vloeren

- de dakkapellen aan west- en zuidzijde zijn voorzien van zgn. witte houten shutters

- privé parkeerplaats en garage

- de totale oppervlakte van de loft is 255 m2 en 35m2 dakterras




Naast het dakterras bestaat de mogelijkheid, om 's avonds en in de weekeinden, gebruik te maken 
van de besloten grote tuin aan de achterzijde van het gebouw op de begane grond. 




De woning is alleen te huur voor expats/bedrijven en particulieren die (aantoonbaar) voor een 
bepaalde tijd willen huren. 

De genoemde huurprijs is op basis van minimaal 2 jaar. 

NB: Is de huurperiode korter dan 2 jaar (alleen bij akkoord eigenaar), zal er sprake zijn van een 
opslag.











- verhuur onder voorbehoud gunning eigenaar

- de woning is gestoffeerd

- huurprijs is excl. G/W/E, tv/internet (middels voorschot) en Gemeentelijke heffingen

- NIET ROKEN

- geen huisdieren






VBO huurcheck






Aan deze tekst/foto's kunnen geen rechten worden ontleend.






Very atmospheric loft situated in the cozy center of Oosterbeek. Within walking distance are 
various (special) shops, sports facilities, elementary schools, childcare, forests and parks, good 
public transport and the highways to the A12 and A50.




This beautiful loft / penthouse located in an old school building (1920) was completely renovated 
in 2006. High-quality materials are used and it has a high quality finish.

The beautiful look through in the house gives a great sense of space.




The loft has its own entrance, a spacious hall (25 m2) the hallway is the connection between the 
living and sleeping wings. The hall has access to the toilet, a generous modern bathroom, a 
laundry room for washing machine / dryer with and access to a large insulated storage attic (55 
m2), installation space.

This hall is also the connection between the living and sleeping wing.




The modern, luxurious, spacious bathroom has a bath, sinks, a spacious separate walk-in shower 
and a second toilet.




Through a few steps you enter the living room (85 m2). The luxury open plan kitchen is equipped 
with all appliances (including coffee machine), a cooking island with bar, a stainless steel stove 
and granite counter tops.

The living room, with the old beam construction still in sight, has eight dormers which give the 
room a lot of light and view. A robust wood stove finishes the whole.

The living area is separated by a characteristic old wall and sliding doors of the study room (20 
m2).




From the central hall, on the other side, you come through a few steps into a room (35 m2) that 
can be used as a TV room or playroom for the children. Through the patio doors in this room you 
will find a roof terrace (35 m2) located on the east side of the house.

This room also gives way to the spacious hallway of the bedrooms.

In succession there are two bedrooms (12 m2), (bedroom) walkin closet (10 m2) and the master 
bedroom (22 m2).




Specialties:




- the entire house has oak floors

- the dormers on the west and south side are equipped with white wooden shutters

- Private parking and garage

- The total area of &#8203;&#8203;the loft is 255 m2 and 35m2 roof terrace




In addition to the roof terrace there is the possibility of using the private large garden at the back 
of the building on the ground floor in the evenings and at weekends.




The property is for rent only for expats / companies and individuals who want to rent for a certain 
period of time.

The mentioned rental price is based on a minimum of 2 years. NB: If the rental period is shorter 
than 2 years (only by agreement owner), there may be a increase on the price.


























Locatie

op de kaart



Utrechtseweg 153


6862 AH OOSTERBEEK
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