
RIETGORS 7
RHENEN





INTRO
Wie zoekt naar een uiterst moderne, zeer sfeervolle en heerlijk 

lichte woning voorzien van alle moderne luxe, is aan de Rietgors 7 

op het juiste adres. Deze vrijstaande villa met garage is gebouwd 

in 2017 en voldoet aan alle eisen van de moderne en duurzame 

mens. Zo is de woning voorzien van een grondgebonden 

warmtepomp, tien zonnepanelen, HR++ beglazing en 

energielabel A. De antracietkleurige keramische tegelvloer met 

vloerverwarming met koeling zorgt voor optimaal wooncomfort. 

Met maar liefst vier slaapkamers (voorheen vijf), De luxe open 

keuken is zeer compleet en in de riante tuin is alle ruimte voor 

buitenplezier. De woning is bijna energie neutraal gezien de 

maatregelen die de verkoper individueel heeft genomen. De 

maandlast is aan voorschot € 49,- per maand, zonder elektrische 

auto. Er is enkel een gasaansluiting voor het koken. Verder zijn 

alle slaapkamers voorzien van Daikin airconditioning met 

luchtzuivering.  Kers op de taart is het prachtige uitzicht over het 

water van het Vogelenzangmeer en de Grebbeberg. 


Info: Wonen aan het Vogelenzangmeer en aan de voet van de 

Grebbeberg; wat wil de natuurliefhebber nog meer? Rhenen is 

een bijzonder mooi stadje tussen de Wageningse berg en de 

Utrechtse heuvelrug, zodat u aan alle kanten wordt omringd door 

natuur. Op korte afstand vindt u kinderopvang, scholen, winkels, 

sportvoorzieningen, openbaar vervoer et cetera. 



BEGANE GROND
De diverse uitvalswegen maken steden als Arnhem, Nijmegen, Utrecht en 

Den Bosch zijn uitstekend bereikbaar. 





Woonkamer: De living is heerlijk ruim en bijzonder licht door grote 

raampartijen aan meerdere kanten. U heeft een prachtig uitzicht over het 

meer en de achterliggende Grebbeberg. Aan de achterzijde bevindt zich de 

ruime eetkamer met zicht op en doorgang naar de riante achtertuin. De 

eetkamer grenst aan de uiterst comfortabele keuken. De gehele verdieping 

is afgewerkt met een antracietkleurige 75x75 tegelvloer met 

vloerverwarming. 







KEUKEN
De luxe keuken is uitgerust met een groot kookeiland evenals een 

kastenwand over de gehele breedte, zodat u alle ruimte heeft voor 

berging en apparatuur. U vindt er een vijfpits gasfornuis met 

wokbrander, een Wave afzuigkap, vaatwasser, oven en 

magnetron. De keuken is uitgevoerd met houten lades en kasten en 

een composieten werkblad. Via de keuken heeft u doorgang naar 

de inpandige garage. In de garage bevindt zich tevens de 

warmtepompinstallatie.



1e VERDIEPING
De woning biedt plaats aan maar liefst vier slaapkamers, allen met veel 

licht, grote raampartijen en strak afgewerkte wanden. De master bedroom 

is uitgerust met airconditioning (die de hele verdieping kan koelen en 

verwarmen) en een walk in closet met inbouwkasten aan weerszijden. In 

de overige vier kamers vindt u een eigen wastafel. 





BADKAMER
In de volledig betegelde badkamer vindt u een houten badkamermeubel, 

dubbele wastafel en spiegelkast, een grote inloopdouche met zitje en een 

heerlijk ligbad. 



SLAAPKAMERS
Twee kamers op de eerste verdieping geven via hoge 

draaikiepramen toegang tot het balkon aan de voorzijde.





TUIN
De achtertuin op het westen is heerlijk ruim, zonnig en groen. U vindt er verschillende terrassen, waaronder een 

veranda.. Het geheel wordt omlijst door een fraaie omheining met poort naar de zijtuin. Hier bevindt zich de oplaadpaal 

voor de elektrische auto. De voortuin is kleurig begroeid en is voorzien van automatische beregening en een oprit met 

ruimte voor meerdere auto’s. 



BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Inhoud ca. 753 m³

Gebruiksoppervlakte wonen ca. 177 m²

Perceeloppervlakte ca. 425 m²



Kadastrale gemeente Rhenen

Sectie E

Nummer 4230

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING



ALGEMENE GEGEVENS

Type woning: Vrijstaand


Met garage


Aantal kamers: 5


Aantal slaapkamers: 4 (voorheen 5)


Bouwjaar: 2017


Parkeerruimte: Op eigen terreinAardlekschakelaar: 3x 

aanwezig


Glasvezel / Kozijnen: kunststof

TECHNISCHE GEGEVENS

Aardwarmtepomp: merk NIBE met 300 liter warm 

tapwaterboiler


Airco: merk Daikin, 4 stuks met luchtzuivering voor virussen 

en bacteriën


10 zonnepanelen


Vloerverwarming: begane grond


Mechanische ventilatie: gehele woning /  Isolatie: volledig


Dubbel glas: geheel  /  Elektra: 11 groepen

ONZE
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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 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


