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INTRO
Dit sfeervolle appartement is onderdeel van een prachtig 

appartementencomplex, goed onderhouden en instapklaar. Het is 

heerlijk licht door kamerhoge raampartijen, doch sfeervol door de 

warme kleur van de vloer. Vanaf het ruime balkon heeft u een 

weids uitzicht over de waterpartij en de groenrijke omgeving. 

Voorzien van een ruime woonkamer met een mooie open keuken, 

twee slaapkamers en een nette badkamer is dit een uitstekende 

woning op een gunstige locatie.





Dit appartement is gelegen aan een rustige straat, in een 

kindvriendelijke wijk. Er is een speelveldje op slechts enkele 

meters afstand; diverse scholen, sportvelden, het Stadspark, 

bosgebied en het NS-station liggen op loop- en fietsafstand. Het 

gezellige centrum van Veenendaal, met Winkelstad Veenendaal, 

is voorzien van allerhande winkels, restaurants en gezellige 

terrasjes. De uitvalswegen zijn in korte tijd bereikbaar. U beschikt 

over een eigen parkeerplaats en er is tevens voldoende openbare 

parkeergelegenheid bij het complex. Zeer handig voor uw visite.



WOONKAMER
Via de centrale hal met bellentableau, brievenbussen, lift en trappenhuis 

bereikt u het appartement op de tweede verdieping. U betreedt het 

appartement via de lichte hal; deze is voorzien van een videofoon, 

meterkast, garderobe en een half betegelde toiletruimte met fontein. Een 

nette laminaatvloer is doorgetrokken door het gehele appartement, welke 

een warme uitstraling geeft. U krijgt toegang tot alle woonvertrekken. De 

ruime woonkamer wordt rijkelijk verlicht door de kamerhoge raampartijen 

en deur naar het balkon. Door de lichte wanden komt ook hier de vloer 

goed tot zijn recht. Een groot voordeel van dit appartement is toch zeker de 

goede isolatie. De warmte blijft lang hangen, waardoor u minder hoeft te 

stoken.







KEUKEN
De lichte, open keuken is ingericht met een keukenmeubel in een 

hoekopstelling, een 5-pits gaskookplaat, afzuigkap, combi-oven, 

koelkast, anderhalve gootsteen en een vaatwasser. De handige 

voorraadkast, alsook de laden en kasten, bieden voldoende 

opbergruimte. In de voorraadkast zijn tevens de 

witgoedaansluitingen en de cv-ketel (Vaillant 2007) gesitueerd. De 

eethoek is betrokken bij de keuken, waardoor u contact houdt met 

uw gezelschap tijdens het koken.



SLAAPKAMERS
Beide slaapkamers bevinden zich aan de voorzijde van het appartement, 

met zicht op de galerij. De master bedroom is voorzien van lichte wanden, 

een grote raampartij met een draai-kiepvenster, een radiator, een grote 

inbouwkast met schuifdeuren en een nette tapijtvloer. De tweede 

slaapkamer is voorzien van lichte wanden, een raampartij met een draai-

kiepvenster, een radiator en een nette tapijtvloer.





SANITAIR
De badkamer is ingericht met lichte wandtegels en donkere vloertegels, een instapdouche met matglazen deur, een 

wastafelmeubel met spiegel en een designradiator. Het mechanische ventilatiesysteem zorgt voor een goede afzuiging.



TUIN
Via de woonkamer betreedt u het ruime balkon. Hier kunt u genieten van de zon, het weidse uitzicht en de waterpartij.







 VERDIEPING

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Inhoud ca. 236 m³
Gebruiksoppervlakte wonen ca. 72 m²
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BERGING



ALGEMENE GEGEVENS

Type woning: appartement met berging


Bouwjaar: 2007


Aantal kamers: 3


Aantal slaapkamers: 2


Aantal badkamers: 1


Parkeerruimte: eigen parkeerplaats

TECHNISCHE GEGEVENS

Warmwatervoorziening: cv-ketel Vaillant HR Pro (bouwjaar 

2007)


Verwarmvoorziening: cv-ketel Vaillant HR Pro (bouwjaar 

2007) /  Balansventilatie: ja


Isolatie: volledig


Dubbel glas: volledig


Glasvezel kabel, TV kabel


Kozijnen: hout
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ADVISEURS

WISTIK
ZONNENBERG
Register Makelaar/Taxateur
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GERBEN
KEUNING
Makelaar Wonen

JIMMY
SPELBOS
Erkend Hypotheekadviseur

bij Velthuyse & Mulder

JORDY
VAN KREEL
Makelaar Wonen

ZONNENBERG MAKELAARDIJ

Kantoor Veenendaal Kantoor Rhenen Kantoor Ede-Wageningen
0318 - 55 96 00


Kerkewijk 108


	3904 JG Veenendaal

0317 - 22 80 18


Frederik van de Paltshof 12


3911 LB Rhenen

0318 - 79 60 05


Stationsweg 94 B


6711 PW Ede

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 & 13.30 - 17.30 uur 

Kantoor Rhenen eerste zaterdag van de maand  09.00 tot 

13.00 uur 


Buiten onze kantoortijden kunt u in overleg uiteraard een 

afspraak maken.

Volg ons op:
/ zonnenbergmakelaardij

www.zonnenbergmakelaardij.nl 


info@zonnenbergmakelaardij.nl


