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INTRO
Een parel aan de rand van het bos, deze vrijstaande woning is 

gelegen op een geweldig ruim perceel en een erg mooie locatie. 

Met alle voorzieningen waarover u beschikt, heeft u hier de ideale 

kans om te wonen én werken aan de rand van de Utrechtse 

Heuvelrug.





Deze prachtige villa met rieten kap, apart gelegen praktijk (met 

eigen keuken) en een prachtige loungeruimte met bar naast het 

zwembad biedt u meer dan een luxe levensstijl. Het geeft u de 

mogelijkheid om vrij te wonen en tevens aan huis kantoor te 

houden zonder dat werk en privé al te zeer in elkaar overlopen.





Zowel Veenendaal als het mooie stadje Rhenen liggen op zeer 

korte afstand en bieden alle benodigde voorzieningen. Goede 

scholen, een grote diversiteit aan winkels, horeca en 

sportverenigingen; het is er allemaal voor u.





Mocht u na een drukke week de rust op willen zoeken, dan loopt u 

zo het bos in. Ook op het terrein zelf is er voldoende ontspanning, 

of desgewenst inspanning, te vinden. Zo beschikt het perceel over 

een zwembad en zelfs een jacuzzi! Als kers op de taart geniet u ’s 

avonds met vrienden en familie van een hapje en een drankje aan 

de bar van de mooie loungeruimte in de tuin.



BEGANE GROND
De woonkamer is mooi ruim en heerlijk licht. Vanuit hier heeft u vrij uitzicht 

op de tuin en aangezien er geen achterburen zijn zit u hier geheel privé. In 

de woonkamer is een mooie designwand gemaakt waarin een gashaard op 

smaakvolle wijze verwerkt is. Dit is de perfecte ruimte om samen te 

ontspannen en de rust op te zoeken.





KEUKEN
Er is een open verbinding met de keuken, die zich aan de voorzijde 

bevindt. In deze stijlvolle designkeuken heeft u mooi uitzicht op de 

diepe voortuin. Hier staat een groot kookeiland waar iedereen naar 

behoefte kan aanschuiven terwijl u staat te koken. De keuken is 

voorzien van moderne apparatuur waaronder een 5-pits 

inductiekookplaat, koelkast, vriezer, vaatwasser, magnetron en 

oven.



ZIJVLEUGEL
In de zijvleugel, inpandig bereikbaar via de bijkeuken maar ook via 

een geheel eigen ingang naast de voordeur, treft u nog twee mooie 

ruimtes en een badkamer. Momenteel zijn de twee ruimtes in 

gebruik als slaapkamer en kantoor. Het kantoor is ruim en licht, de 

eigen ingang heeft grote meerwaarde in gebruik. De slaapkamer 

heeft aangrenzend een badkamer en dat maakt deze woning 

tevens ideaal voor mensen die graag geheel gelijkvloers willen 

wonen.





1e VERDIEPING
Op de eerste verdieping bevinden zich maar liefst vier slaapkamers, een 

badkamer en een apart toilet. De twee slaapkamers aan weerszijden van 

de badkamer zijn ruim en sfeervol vanwege de schuine kap van het dak. Ze 

beschikken beide over een mooie vaste wandkast. De slaapkamer aan de 

achterzijde van de woning biedt toegang tot het platte dak van de uitbouw 

aan de woonkamer. Aan de voorzijde van de woning treft u de vierde 

slaapkamer.





De badkamer heeft een douche, wastafelmeubel en een groot hoekbad. De 

ruimte is licht door het mooie boograam, met als bijkomend voordeel dat u 

de ruimte goed kunt ventileren.


Via één van de slaapkamers heeft u toegang tot de vliering met goede 

stahoogte.







TUIN
De achtertuin is veel meer dan een tuin, het is een compleet buitengebied aan de rand van het bos waar u geheel privé 

kunt genieten van het zwembad, de jacuzzi en de complete bar met buitenkeuken. Een plekje in de zon of juist in de 

schaduw is altijd te vinden op de verschillende terrassen verspreid over de tuin. Het mooie gazon, de beplanting en het 

uitzicht op het bos geven een gevoel van vrijheid en zorgen voor rust en ontspanning. Na het wandelen kunt u afsluiten 

met een duik in het zwembad of een borrel aan de bar en uw dag is compleet.



BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Inhoud ca. 1062 m³

Gebruiksoppervlakte wonen ca. 213 m²

Perceeloppervlakte ca. 2000 m²

Overige inpandige ruimte ca. 101,5 m²

Externe bergruimte ca. 37,5 m²



Kadastrale gemeente Rhenen

Sectie F

Nummer 1102

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING VLIERING



KELDER BEGANE GROND



ALGEMENE GEGEVENS

– Type woning: vrijstaande rietgedekte villa met diverse 

bijgebouwen


– Bouwjaar: 1948


– Aantal kamers: 8


– Aantal slaapkamers: 5


– Aantal badkamers: 2 en 3 separate toiletten


– Parkeerruimte: minimaal 10 op eigen terrein, waarvan 2 

overdekt

TECHNISCHE GEGEVENS

– Warmwatervoorziening: cv--ketel (Remeha bj 2017)


– Verwarmvoorziening: cv-ketel (Remeha bj 2017)


– Voorzieningen: alarminstallatie/gashaard


– Mechanische ventilatie: ja


– Dubbel glas: grotendeels


– Glasvezel kabel, TV kabel


– Kozijnen: hout/kunststof
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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


