
WATERVIOLIER 6
VEENENDAAL





INTRO
De prachtige witte daklijsten, het opvallende dak en de bouwstijl 

maken deze twee-onder-een-kapwoning tot een schitterend 

plaatje! Dit moderne huis uit 2019 heeft 23 zonnepanelen, 

vloerverwarming/koeling en veel leefruimte: alle kamers zijn 

lekker groot! Ook buiten heeft u volop ruimte: een grote oprit (met 

garage) en royale achtertuin op het zonnige zuidwesten met 

schitterende veranda! De woning beschikt over een stijlvolle 

badkamer voorzien van ligbad, regendouche en dubbel 

wastafelmeubel. De keuken is uitgerust met een prachtige zwarte 

open inbouwkeuken voorzien van kookeiland en Bosch 

inbouwapparatuur. En dan zijn er in dit schitterende huis ook nog 

eens vier grote slaapkamers, waarvan 1 met inloopkast, en een 

wasruimte aanwezig! De woning is gelegen in een nette, 

kindvriendelijke wijk met veel water en diversiteit in bouwstijlen. 

U bent zo de stad uit: Natuurgebied de Groene Grens bevindt zich 

op korte loopafstand. Toch heeft u ook vele wenselijke 

voorzieningen binnen handbereik, zoals scholen, speeltuinen, 

eetgelegenheden en een winkelcentrum met daarin onder andere 

twee supermarkten, een drogist, kapper en marktkramen op 

dinsdagmiddag. Via de Prins Clauslaan fietst u binnen ca. 10 

minuten het gezellige centrum van Veenendaal binnen. NS-

treinstation Veenendaal centrum en Veenendaal-De Klomp liggen 

beide op ca. 15 minuten fietsafstand. Via de N233 bereikt u binnen 

een paar minuten de A12.



BEGANE GROND
De voordeur bevindt zich aan de oprit. U komt binnen in de hal met daarin 

een visgraat eikenhouten vloer, meterkast, modern toilet met fonteintje, 

trapkast en trapopgang voorzien van stalen trapleuningen en een mooie 

eikenhouten vloer (dezelfde als in de hal en woonkamer). 





Het huis heeft een royale U-vormige woonkamer met daarin een prachtige 

visgraat eikenhouten vloer (voorzien van vloerverwarming en koeling). De 

living heeft aan drie zijden hoge raampartijen, die lekker veel buitenlicht 

naar binnen halen en waardoor u geniet van fraai uitzicht op de straat, oprit 

en achtertuin. Aan de achterzijde bevindt zich de open keuken.







KEUKEN
De mooie industriële zwartstalen deur geeft toegang tot de 

woonkamer met open keuken. Rechts naast de woning bevindt zich 

een ruime garage. 





De open keuken is heerlijk ruim en mooi modern ingericht met een 

prachtige zwarte keuken met riant kookeiland/bar met daarboven 

een koof met afzuiger en inbouwspots. Tijdens het koken maakt u 

gebruik van luxueuze Bosch inbouwapparatuur: een vaatwasser, 

grote koelkast, aparte vriezer, stoomoven, combimagnetron en 

inductie kookplaat. In het keukengedeelte plaatst u met gemak een 

grote eettafel om heerlijk aan te eten en kletsen. Tijdens de warme 

dagen zet u uw dubbele openslaande deuren wagenwijd open en 

eet u buiten in uw achtertuin! 



1e VERDIEPING
Vanaf de overloop van de 1e verdieping bereikt u drie slaapkamers, de 

badkamer en de 2e verdieping, waar zich een overloop, twee slaapkamers 

en grote wasruimte (met wasmachine- en drogeraansluiting) bevinden.





Het huis heeft vier ruime, lichte slaapkamers, waarvan twee gelegen op de 

1e verdieping en twee op de 2e verdieping. In de master bedroom (1e 

verdieping) heeft u de beschikking over een grote, verlichte inloopkast! Alle 

slaapkamers zijn voorzien van diverse (dak)ramen en een prachtige 

gietvloer. Op de 1e verdieping bevindt zich tevens vloerverwarming/

koeling. 





BADKAMER
De moderne, stijlvolle badkamer is lekker ruim en voorzien van 

vloerverwarming, koeling en een design radiator. ’s Ochtends wordt u 

wakker onder de inloop regendouche, ’s avonds komt u tot rust in het ruime 

ligbad. U hoeft niet te ruziën voor de wastafel, want u heeft de beschikking 

over een prachtig houten wastafelmeubel met twee zwarte waskommen! 

Er is ook een zwevend toilet aanwezig. 



2e VERDIEPING
Op de 2e verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en een 

wasruimte.Ook deze verdieping is keurig afgewerkt en voorzien 

van schotbergruimte, horren, verduistering en een screen. 





TUIN
De woning heeft een royale, zonnige achtertuin op het zuidwesten. Deze is mooi, afwisselend ingericht met een groot 

terras aan huis, gazons, grind en houten schuttingen rondom. Via een tuinpad bereikt u de ruime withouten veranda van 

ca. 16 m², waaronder u heerlijk droog of op zonnige dagen in de schaduw kunt vertoeven! Ook de garage, die zich rechts 

naast de woning bevindt, biedt bergruimte. De garage is lekker ruim, heeft een oppervlakte van ca. 21 m². Voor de 

garage ligt een grote oprit.



BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Inhoud ca. 728 m³

Gebruiksoppervlakte wonen ca. 176 m²

Perceeloppervlakte ca. 270 m²



Kadastrale gemeente Veenendaal

Sectie K

Nummer 8116

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING



ALGEMENE GEGEVENS

Type woning: twee onder één kap


Met garage


Aantal kamers: 5


Aantal slaapkamers: 4


Bouwjaar: 2019


Parkeerruimte: 2 op eigen terrein, openbaar parkeren

TECHNISCHE GEGEVENS

Warmwatervoorziening: stadsverwarming


Verwarmvoorziening: stadsverwarming


Mechanische ventilatie: aanwezig


Isolatie: volledig


Dubbel glas: volledig


Glasvezel kabel, TV kabel


Kozijnen: hout

ONZE

ADVISEURS

WISTIK
ZONNENBERG
Register Makelaar/Taxateur

Eigenaar

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 zaterdag 10.00 tot 14.00 uur Buiten 


onze kantoortijden kunt u in overleg uiteraard een 

afspraak maken.

Volg ons op:
/ zonnenbergmakelaardij

www.zonnenbergmakelaardij.nl 


info@zonnenbergmakelaardij.nl


