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Met trots presenteren wij u middels deze glossy de woning!  

Als koper heeft u tegenwoordig veel aanbod om uit te kiezen en dat vraagt om een 
goed plan van aanpak en een onderscheidende manier van presenteren. 

Wij van Zonnenberg Makelaardij hebben daarin wat te bieden! Samen met de 
opdrachtgever verrichten wij al het mogelijke om de woning optimaal te presenteren 
in de woningmarkt middels o.a. deze exclusieve glossy. Elementen die u hierin terug 
vindt zijn professionele fotografie waaronder detail- en hoogtefotografie, krachtige 
teksten, plattegronden en stylingadvies. 

Kortom, deze glossy is met alle mogelijke aandacht tot stand gebracht en wij zijn dan 
ook trots dat wij deze woning aan u mogen presenteren. Met deze glossy bieden wij u 
een mooie houvast van hoe de woning er in werkelijkheid uitziet en zo proberen wij u 
te overtuigen om tot koop van deze woning over te gaan. 

Namens ons hele team wens ik u veel lees- en kijkplezier. 
 

Met vriendelijke groet,

Wistik Zonnenberg
Register Makelaar/Taxateur o.z. & Eigenaar
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Info
De woning is gelegen in de groene en kindvriendelijke wijk Petenbos. De straat is rustig en gemoedelijk. De woning ligt vlak bij het 
prachtige Prattenburgse Bos, waar u heerlijk kunt wandelen en fietsen. Belangrijke voorzieningen, zoals supermarkten, scholen, openbaar 
vervoer en sportgelegenheden bevinden zich op loopafstand. Binnen tien minuten bent u in het gezellige centrum van Veenendaal, waar 
u lekker kunt eten en shoppen. Een gunstige ligging ten opzichte van de uitvalsweg N233 zorgt ervoor dat steden als Utrecht en Arnhem 
bovendien goed bereikbaar zijn. Kortom, een unieke locatie.



Intro
Prachtige vrijstaande villa met dubbele parkeerplaats, carport en ruime berging (voormalige garage) gelegen in het groene Petenbos op 
loop-/fietsafstand van de bossen, winkelcentrum en scholen.

In een rustige en kindvriendelijke woonomgeving staat deze indrukwekkende vrijstaande villa met stijlvol aangelegde tuin met veranda, 
L-vormige lounge, jacuzzi en zwembad. De villa laat u zowel binnen als buiten het geweldige gevoel van ruimte en vrijheid ervaren. Tot 
in de kleinste details is er aandacht besteed aan comfort en stijl, waarbij luxe afwerkingen en duurzame materialen centraal staan. Met een 
stijlvolle woonkamer met houten visgraatvloer en sfeervolle haard, volledig uitgeruste keuken, praktische bijkeuken/wasruimte, werk-/
studeerkamer, drie goede slaapkamers en twee elegante badkamers, voldoet deze woning aan al uw wooneisen. De riante tuin is recent 
geheel vernieuwd en op exclusieve wijze ingericht met een groot zwembad, strak gazon en prachtige terrasoverkapping met meerdere 
zithoeken en jacuzzi. Een carport met elektrisch hek en twee parkeerplaatsen bieden bovendien plek aan meerdere auto’s op eigen 
terrein. Een unieke kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een droomvilla.







U betreedt de woning via de ruime hal. Hier 
maakt u direct kennis met het luxe karakter van 
de woning. Een elegante houten visgraatvloer 
strekt zich uit over de hal, terwijl stijlvolle 
lichtspotjes het kunstlicht verzorgen en het 
afwerkingsniveau hoog is. U vindt hier de 
trapopgang en het prachtig betegelde toilet, 
en u heeft toegang tot de woonkamer en een 
kantoorruimte met grote inbouwkast. Bij 
binnenkomst in de woonkamer wordt het 
gevoel van comfort nog eens versterkt. De 
L-vormige woonkamer is een royale ruimte 
met indrukwekkende afwerkingen, en ramen 
rondom laten een aangename hoeveelheid 
licht binnen. Een stijlvolle televisiewand met 
haard springt in het oog en maakt de kamer 
bijzonder sfeervol. De vele raampartijen zorgen 
bovendien voor een geweldige connectie met 
de tuin en het buitenleven. Een deur vanuit 
de woonkamer geeft toegang tot een aparte 
ruimte, die in te richten is als extra slaapkamer 
of hobbyruimte. In deze kamer vindt u een grote 
ingebouwde wandkast met wasmachine, droger, 
watermachine en koelkast.

Woonkamer









De open keuken vindt u in de woonkamer en is ruim 
opgezet. De stijlvolle zwarte keuken met chic werkblad is van 
werkelijk alle gemakken voorzien. De keuken is uitgerust met 
hoogwaardige inbouwapparaten, zoals twee verschillende 
gasfornuizen met afzuigkap, een oven, vaatwasser, 
koffiemachine, koelkast en vriezer. De hoekopstelling zorgt 
voor veel werkruimte voor kookliefhebbers en vele kasten 
bieden plek aan al uw servies en kookgerei.

Keuken



Op de eerste verdieping vindt u drie slaapkamers 
en twee badkamers. De grootste slaapkamer 
ligt aan de voorzijde en is met een grootte van 
ongeveer 34 m² royaal. Een wand in de kamer 
scheidt het slaapgedeelte van de inloopkast. Een 
stijlvolle visgraatvloer (laminaat) strekt zich uit 
over de grote ruimte en het is aangenaam licht in 
de slaapkamer. Elegante lichtspotjes verzorgen 
’s avonds het licht. De slaapkamer beschikt over 
een badkamer en suite. De badkamer heeft 
de allure van een vijfsterrenhotel en u vindt 
hier veel natuursteen en hout. De badkamer is 
uitgerust met een dubbel wastafelmeubel en 
riante inloopdouche. Aan de achterzijde vindt u 
een riante slaapkamer met een oppervlakte van 
ongeveer 21 m². De derde slaapkamer ligt aan de 
voorzijde en is ruim 15 m² groot. Beide kamers 
profiteren van veel lichtinval en zijn voorzien 
van een comfortabele vloerbedekking. Ook de 
tweede badkamer is op chique wijze betegeld. 
Hier vindt u een wastafelmeubel, hangend 
toilet en inloopdouche met stijlvolle stalen 
douchewand.

Slaapkamers & 
Badkamers









De royale achtertuin is een lust voor het oog. De tuin is onlangs opnieuw aangelegd en op bijzonder stijlvolle wijze ingericht. 
U vindt hier een riant zwembad (18 m²) dat omringd is door vlonders. Hiernaast bestaat de tuin uit een gazon, fraai betegeld 
terras en royale terrasoverkapping aan de zijkant, waar u nog eens vier verschillende zithoeken kunt creëren. Aan de andere 
zijde vindt u de carport voor uw auto en een ruime berging voor uw fietsen. De indrukwekkende tuin doet niet onder voor een 
luxe villatuin op Ibiza. U kunt hier volop van de zon en het buitenleven genieten. 

Tuin









BEGANE GROND 1E VERDIEPING



Kenmerken

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Houweg 25

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 september 2013
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Kadastrale informatie

Kadastrale gemeente                             Veenendaal

Sectie         F

Nummer                    1115

 

211 m2

 781 m3

724 m2

Oppervlakten en inhoud 

Gebruikersoppervlak  wonen ca. 

Inhoud woning         ca. 

Perceeloppervlakte ca.

ZOLDER
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Technische gegevens
Warmwatervoorziening: Intergas HRE 2018

Verwarmvoorziening: Intergas HRE 2018 en gashaard

Vloerverwarming: badkamer

Mechanische ventilatie: Ja

Isolatie: dak / spouw / vloer 

Dubbel glas: geheel 

Centrale antenne / schotel 

Kozijnen: hardhout

Airco’s

Alarmsysteem met camera’s

Rolluiken, screens (op serre) en horren

Zonnepanelen

Domotica

Kastenwanden en TV kast door interieurbouwer

Algemene gegevens
Type woning: Villa

Met berging / serre / veranda / tuinkamer / soutterain 

Aantal kamers: 5

Aantal slaapkamers: 3

Bouwjaar: 2005

Verbouwjaar: 2018

Parkeerruimte: 5 plekken

Kantoor Veenendaal

	 0318 - 55 96 00
		 Kerkewijk 108
 3904 JG Veenendaal

Kantoor Rhenen

	 0317 - 22 80 18
		 Frederik van de Paltshof 12
 3911 LB Rhenen

Kantoor Ede-Wageningen

	 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.

	 www.zonnenbergmakelaardij.nl 

 info@zonnenbergmakelaardij.nl

Volg ons op:

            / zonnenbergmakelaardij

WISTIK
ZONNENBERG

Register Makelaar/Taxateur
Eigenaar

GERBEN
KEUNING
Makelaar Wonen

JORDY
VAN KREEL
Makelaar Wonen

JIMMY
SPELBOS
Erkend Hypotheekadviseur
bij Velthuyse & Mulder

ONZE

ADVISEURS

ZONNENBERG MAKELAARDIJ B.V.
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Technische gegevens
Warmwatervoorziening: HR cv-ketel, Nefit
Verwarmvoorziening: HR cv-ketel, Nefit
Vloerverwarming: aanwezig op de begane grond en in de 
badkamers
Gashaard aanwezig
Voorzieningen: domotica, alarm/bewakingscamera’s, laadpaal, 
vliering, zwembad, jacuzzi
Mechanische ventilatie: ja
Isolatie: dak/spouw/vloer
Dubbel glas: grotendeels
Glasvezel kabel, TV kabel
Kozijnen: hout

Algemene gegevens
Type woning: vrijstaande villa
Bouwjaar: 1989
Aantal kamers: 4
Aantal slaapkamers: 3
Aantal badkamers: 2
Parkeerruimte: 3 op eigen terrein en in de directe 
omgeving
Aanwezig: 2 parkeerplaatsen, carport, inpandige berging/
garage, 2 veranda’s, buitenzwembad en jacuzzi
Ligging tuin: oost
Tuin bereik: achterom en de villa

Kantoor Veenendaal

	 0318 - 55 96 00
		 Kerkewijk 108
 3904 JG Veenendaal

Kantoor Rhenen

	 0317 - 22 80 18
		 Frederik van de Paltshof 12
 3911 LB Rhenen

Kantoor Ede-Wageningen

	 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 1e zaterdag van de maand 09.00 - 13.00 uur
Buiten onze kantoortijden kunt u in overleg 
uiteraard een afspraak maken.

	 www.zonnenbergmakelaardij.nl 

 info@zonnenbergmakelaardij.nl

Volg ons op:

            / zonnenbergmakelaardij

WISTIK
ZONNENBERG

Register Makelaar/Taxateur
Eigenaar

GERBEN
KEUNING
Makelaar Wonen

JORDY
VAN KREEL
Makelaar Wonen

JIMMY
SPELBOS
Erkend Hypotheekadviseur
bij Velthuyse & Mulder

ONZE

ADVISEURS

ZONNENBERG MAKELAARDIJ B.V.




