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INTRO
Op loopafstand van het centrum van Veenendaal, op een perceel 

van 370 m², staat deze karakteristieke vrijstaande woning uit 

1901. Deze woning beschikt over een inpandige garage en een 

bijgebouw, ideaal voor een kantoor aan huis.





Info


De woning is gelegen in de buurt ’t Hoorntje, in het oude stadsdeel 

van Veenendaal. Vroeger woonden ze hier met een gezin van 12; 

daarom heeft de woning de naam ‘Huize het Dozijn’ gekregen. De 

grote huizen, waarvan een aantal op de monumentenlijst, zijn 

kenmerkend voor deze buurt. U wandelt zo naar het 

winkelcentrum De Scheepjeshof of naar het Dragonderpark en 

vindt er vele voorzieningen als supermarkten, sportvelden, 

scholen en kinderopvang. De uitvalswegen en het station zijn ook 

snel te bereiken.



BEGANE GROND
U betreedt de woning via de hal met garderobe. Deze heeft een 

plavuizenvloer en verleend toegang tot de meterkast, woonkamer en 

trapopgang. De ruime woonkamer is heerlijk licht door de grote 

raampartijen aan twee zijden en is voorzien van een schouw en een 

laminaatvloer met een warme toon. Via de deur bereikt u de gesloten 

keuken.







KEUKEN
De keuken is licht en ruim en heeft een keukenmeubel opgesteld in 

een hoek, met diverse apparatuur. De laminaatvloer is 

doorgetrokken naar de keuken. Een mooi kookeiland, met een 

ontbijtbar zou niet misstaan in deze keuken. Vanuit de keuken krijgt 

u toegang tot een halletje met de toiletruimte en deur naar de 

garage.



SLAAPKAMERS
U treft drie slaapkamers, een dubbele inbouwkast en de badkamer op de 

eerste verdieping. De ruime kamers hebben een heerlijke lichtinval door de 

raampartijen, hebben lichte wanden en een nette laminaatvloer.





BADKAMER
De badkamer is geheel betegeld, heeft een dakraam en is voorzien 

van een ligbad, douchecabine, wastafel en toilet.







TUIN
De tuin is gelegen op het Oosten en bestrijkt de voor-, zij-, en achterkant van het perceel. De tuin is ingericht met diverse 

beplanting, heeft een achterom en verleend toegang tot het bijgebouw. Via de achterkant bereikt u de garage, met 

witgoedaansluiting en cv-ketelopstelling (Nefit 2010).





Het bijgebouw is perfect geschikt voor een beroep aan huis. Er is een mogelijkheid om een ingang te creëren aan de 

straatkant. Het bijgebouw bestaat uit een woonkamer met schuifpui, badkamer voorzien van een douche, toilet en 

wastafel. Aan de andere kant vindt u een slaapgedeelte met een eenvoudig recht keukenmeubel. 



BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Inhoud ca. 524 m3

Gebruiksoppervlakte wonen ca. 118 m²

Externe bergruimte ca. 39 m²

Perceeloppervlakte ca. 370 m²
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Sectie H
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Kadastrale informatie

1e VERDIEPING BEGANE GROND



ALGEMENE GEGEVENS

Type woning: half vrijstaand


Met dakkapel en garage


Aantal kamers: 4


Aantal slaapkamers: 3


Bouwjaar: 1901


Parkeerruimte: op eigen terrein en openbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Warmwatervoorziening: CV ketel Nefit HR Ecomline (2000)


Verwarmvoorziening: CV ketel Nefit HR Ecomline (2000) en 

Open Haard


Mechanische ventilatie: ja


Isolatie: spouw


Dubbel glas: geheel


Glasvezel kabel, TV kabel


Kozijnen: 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 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


