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INTRO
In hartje centrum van Veenendaal ligt dit comfortabele 

tweekamerappartement (voorheen drie) met zonnig balkon op het 

westen. Het appartement bevindt zich op de tweede verdieping 

van het fraaie appartementencomplex Scheepjesstaete en is goed 

onderhouden. Met een royale slaapkamer, sfeervolle woonkamer 

met prachtige plavuizenvloer, ruim opgezette keuken en moderne 

badkamer met ligbad én inloopdouche, woont u hier bijzonder 

aangenaam. Op het ruime balkon met kunstgras geniet u ook 

volop van de zon en het buitenleven.



INFO
Het appartementencomplex is gelegen in het gezellige centrum van Veenendaal. Alle voorzieningen heeft u dan ook 

binnen handbereik, zoals supermarkten, winkels, theaters, koffietentjes, restaurants en sportfaciliteiten. Treinstation 

Veenendaal Centraal ligt op enkele minuten fietsafstand. Veenendaal is omringd door natuurgebieden, waardoor u ook 

heerlijke wandel- en fietstochten kunt maken. Door een gunstige ligging ten opzichte van de uitvalsweg A12, zijn steden 

als Utrecht en Arnhem bovendien snel bereikbaar. Kortom, een geweldige locatie.





WOONKAMER
Het appartement is gelegen op de tweede verdieping van het 

appartementencomplex. Op de begane grond bevindt zich de centrale hal 

met intercom en brievenbussen. Via de lift of het trappenhuis bereikt u het 

appartement. U komt binnen in de hal met garderobe en maakt direct 

kennis met het elegante karakter van het appartement. Een prachtige lichte 

plavuizenvloer strekt zich uit over de gang, waar deuren toegang geven tot 

een toilet, slaapkamer, woonkamer, badkamer en wasruimte met cv-

installatie en witgoedaansluitingen. Bij binnenkomst in de woonkamer 

wordt u aangenaam verrast door de aangename hoeveelheid daglicht, die 

het appartement weet binnen te dringen. 



De weerkaatsing op de lichte vloer maakt de kamer nog eens extra 

licht. Door keurige afwerkingen straalt de woonkamer veel comfort 

uit. De woonkamer is vergroot door de achtergelegen slaapkamer 

erbij te betrekken. Hier vindt u momenteel een eethoek, maar 

uiteraard kunt u de ruimte volledig naar eigen wens inrichten. Aan 

de achterzijde heeft u toegang tot het zonnige balkon.



KEUKEN
De open keuken met eiland grenst aan de woonkamer en is ruim opgezet. 

De keuken is uitgerust met diverse inbouwapparaten, zoals een 

inductiekookplaat, vaatwasser, combimagnetron en koel-/vriescombinatie. 

Door de hoekopstelling is er extra veel kast- en werkruimte voor 

kookliefhebbers.





SLAAPKAMER
Aan de voorzijde van het appartement bevindt zich een royale 

slaapkamer. De slaapkamer biedt ruimte aan een groot 

tweepersoonsbed en brede wandkast. Ook de slaapkamer 

profiteert van veel lichtinval. De kamer is voorzien van een 

vinylvloer.





BADKAMER
De badkamer is volledig betegeld en uitgerust met een comfortabel ligbad, 

ruime inloopdouche met glazen wand en wastafelmeubel.  



BUITEN
Via een deur in de woonkamer bereikt u het heerlijke balkon. Het 

balkon is ruim en voorzien van kunstgras. Hier kunt u een bijzonder 

fijne zit- of eethoek inrichten. Door de ligging op het westen geniet 

u bovendien extra lang van de zon en het buitenleven. Het vrije 

uitzicht op de straat is fraai.



BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Inhoud 233 m³
Woonoppervlakte 76 m²
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2e VERDIEPING



ALGEMENE GEGEVENS

Type woning: 2-kamerappartement (voormalig 3-

kamerappartement)


Bouwjaar: 1990


Aantal kamers: 2 (voormalig 3)


Aantal slaapkamers: 1 (voormalig 2)


Aantal badkamers: 1


Parkeerruimte: mogelijkheid tot het aanvragen/huren van 

een eigen parkeergelegenheid

TECHNISCHE GEGEVENS

Warmwatervoorziening: HR cv-ketel, AWB (2014)


Verwarmvoorziening: HR cv-ketel, AWB (2014)


Voorzieningen: elektrische screens en rolluik aanwezig


Mechanische ventilatie: ja


Isolatie: dak/spouw/vloer


Dubbel glas: geheel


Glasvezel kabel aanwezig


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 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


