
Te koop
BENNEKOM, Randolf de Jagerlaan 14


Vraagprijs € 419.000,- K.K.
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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakteruimte:


Externe bergruimte:

Verwarming:


Isolatie:

Energielabel:

2016

EINDWONING

4

408m³

109m²

127m²

5m²

CV-ketel uit 2016

volledig geïsoleerd

A



Kenmerken

& specificaties

Overdracht

Vraagprijs € 419.000,- k.k.

Aanvaarding Direct

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, eind woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2016

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 127 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 109 m²

Inhoud 408 m³

Oppervlakte externe bergruimte 5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Zuiden

Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel A





Goed om te weten
Direct te betrekken op een rustige locatie met vrij en groen uitzicht, maar toch vlakbij diverse 
voorzieningen (waaronder binnenkort snelle toegang tot diverse snelwegen!)




Aan de statige Randolf de Jagerlaan mogen wij u deze prachtig afgewerkte eindwoning 
aanbieden. De jonge woning welke is opgeleverd in 2016 is uitermate goed geïsoleerd, 
voorzien van kunstof kozijnen (schilderen niet nodig) en een exclusief gebruiksrecht van 
parkeerplaats '18'. Dit betekent dat u nooit hoeft te zoeken naar een parkeerplaats.




Wanneer we de woning betreden springt direct in het oog de 'luie trap' met exclusieve 
traploper, prachtige houten vloer, separaat toilet, meterkast en toegang tot de woonkamer + 
keuken. In de woonkamer is veel daglicht vanuit de keuken aan de straatzijde en vanuit de 
tuin gelegen op het zuiden. Op het moment dat de zon teveel aanwezig is, kan het elektrisch 
bedienbare zonnescherm met de afstandsbediening worden uitgeschoven wat voor koelte 
en schaduw zorgt.




Doordat de trapkast is weggehaald, is er meer zitgelegenheid gerealiseerd. Middels kleine 
aanpassingen is deze voormalige trapkast eenvoudig terug te plaatsen. Royaal en luxe 
uitgevoerd is onder andere de keuken met een natuurstenen werkblad en voorzien van 
diverse inbouwapparatuur zoals een groot gasfornuis (voor de echte kookfanaat!), riante oven 
koel- vriescombinatie enz.




Als we relaxt de trap oplopen komen we op de eerste etage die behoudens de badkamer 
voorzien is van laminaat. Er zijn op de eerste verdieping drie slaapkamers te vinden en een 
luxe afgewerkte badkamer met wastafelmeubel, toilet, douchehoek en diep en royaal bad. 
Het sanitair in de  badkamer is vooral voorzien van het luxe merk Villeroy & Boch.




Net als naar de eerste verdieping is er ook naar de tweede verdieping een 'luie trap' voorzien 
van statige traploper. De zolder is voorzien van een opstelplaats voor de cv-ketel, 
wasmachine en veel opslagruimte. Boven de trap is een vastraam op het westen en op de 
zuidkant is een dakraam. Mogelijkheid tot het realiseren van een of twee slaapkamers is 
aanwezig.




De tuin is onderhoudsarm aangelegd: het gras is net echt, waardoor verticuteren, maaien en 
sproeien van het gras achterwege blijft. Op het heetst van de dag is het heerlijk toeven onder 
de veranda of het zonnescherm. Aan het einde van de tuin is tevens een berging voorzien van 
elektra, een opstelplaats voor de containers en een toegangsdeur naar de parkeerplaats. 
(Nummer 18 hoort bij dit object).




Graag nodigen wij u uit voor een bezichtiging. Wij leiden u graag rond!














Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond zolder



Plattegrond berging



Kadastrale kaart



Locatie
RANDOLF DE JAGERLAAN 14


Bennekom



Stationsweg 35

6711 PJ Ede
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