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INTRO
Aan een autoluwe straat en uitkijkend over het groen ligt deze 

goed onderhouden 2-onder-1-kapwoning met vrijstaande garage, 

moderne veranda en houten berging. 


Deze moderne twee-onder-één-kapwoning biedt gegarandeerd 

veel woonplezier! Het huis is ruim en praktisch ingedeeld, en u 

geniet er binnen van veel lichtinval. De woning beschikt over een 

vrijstaande garage, een fijne veranda, een moderne open keuken, 

lichte woonkamer, vier slaapkamers en keurig sanitair. Vanuit de 

woning heeft u een vrij uizicht aan de voorzijde. Dit geeft een 

heerlijk gevoel van ruimte en vrijheid. Bovendien is de woning 

voorzien van recent geplaatste zonnepanelen. Goed voor zowel 

het milieu als uw portemonee. Het fraaie huis is gelegen in een 

rustige buurt, met alle belangrijke voorzieningen op loopafstand. 

Interesse? Maak dan snel een afspraak voor een bezichtiging!


Omgeving: De woning is gelegen in een geliefde en 

kindvriendelijke wijk, aan een autoluwe straat met voldoende 

parkeergelegenheid in de directe omgeving. De woning ligt aan 

een groenvoorziening en beschikt daardoor over een vrij uitzicht 

aan de voorzijde. Op loopafstand bevinden zich diverse bushaltes, 

scholen en winkels. Daarnaast zijn er veel sportvoorzieningen en 

andere handige voorzieningen vlak in de buurt en ook treinstation 

Veenendaal West is dichtbij gelegen. Het gezellige centrum van 

Veenendaal is tevens vlot te bereiken, net zoals de uitvalswegen.



BEGANE GROND
In de hal treffen we de toiletruimte en ook bevinden zich hier de meterkast 

met opbergruimte en de trap naar de eerste verdieping. Vervolgens loopt u 

door naar de woonkamer. Achter het zitgedeelte treffen we de eethoek en 

vervolgens komt u in de fraaie open keuken. 


De woonkamer is ruim en sfeervol, er is een fraai erkerraam aanwezig 

waardoor er een prettige lichtinval ontstaat. Er is ruimte voor een ruime 

zithoek en lichte eetruimte. Bovendien ligt hier een fraaie pvc-vloer.  







KEUKEN
Hier kunt u via schuifdeuren naar de achtertuin. Via de keuken is 

de bijkeuken bereikbaar, waar zich tevens een achterdeur bevindt. 

In de achtertuin staat een handige houten schuur, een veranda en 

vrijstaande garage. 


De ruime, open woonkeuken beschikt over diverse handige 

inbouwapparatuur, namelijk een inductiekookplaat, vaatwasser, 

koelkast en een afzuiginstallatie. U hebt in de keuken meer dan 

voldoende ruimte voor een gezellige eethoek en ook hier geniet u 

van een prettige lichtinval door de glazen schuifdeuren die naar de 

achtertuin leiden. 



1e VERDIEPING
Op de eerste verdieping zijn alle kamers te bereiken vanaf de overloop en 

er ligt een fraaie laminaatvloer. Er zijn drie slaapkamers aanwezig, een 

keurige badkamer en een separate toiletruimte. 


De woning beschikt over vier fijne slaapkamers verdeelt over 2 

verdiepingen. Drie van de slaapkamers bevinden zich op de eerste 

verdieping. Eén van deze slaapkamers is bijzonder omdat deze beschikt 

over zeer veel ingebouwde kastruimte. Via één van de andere slaapkamers 

is een fraai balkon te bereiken via openslaande deuren. 





BADKAMER
Op de eerste verdieping is daarnaast de keurige badkamer met ligbad en 

regendouche gesitueerd. Ook is er een aparte toiletruimte. 



2e VERDIEPING
Via de overloop kunt u de trap naar de tweede verdieping nemen. 

Hier vindt u op de overloop een handige wastafel, en is er een 

ruime kamer aanwezig die bijvoorbeeld kan dienen als slaapkamer. 

Op deze verdieping ligt een vinylvloer. 





TUIN
In de ruime en zonnige achtertuin geniet u van veel privacy. Er is meer dan voldoende ruimte voor diverse gezellige 

zithoeken. Doordat de tuin grotendeels betegeld is, is hij onderhoudsarm. Er is naast de betegeling ook meer dan 

voldoende ruimte voor sfeervol groen. Achterin de tuin bevindt zich een vrijstaande garage. Daarnaast zijn er een 

moderne veranda, houten berging en een achterom aanwezig. 



BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Inhoud ca. 518m³
Gebruiksoppervlakte wonen ca. 146,4m²



Kadastrale gemeente Veenendaal

Sectie D

Nummer 7342

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING



ALGEMENE GEGEVENS

Type woning: 2-onder-1-kap


Met berging en garage


Aantal kamers: 5


Aantal slaapkamers: 4


Bouwjaar: 1990


Parkeerruimte: 1 op eigen terrein (overdekt)

TECHNISCHE GEGEVENS

Warmwatervoorziening: cv-ketel Remeha (bouwjaar 2017) 

Verwarmvoorziening: cv-ketel Remeha (bouwjaar 2017)


Mechanische ventilatie: aanwezig Isolatie: volledig


Dubbel glas: grotendeels


Glasvezel kabel, TV kabel, Telefoon


Kozijnen: aluminium / hout
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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


