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INTRO
In een rustige en groene woonomgeving staat deze recent 

compleet verbouwde en gemoderniseerde vrijstaande woning 

met eigen oprit, garage en berging te koop!





Deze ruime en lichte woning is hoogwaardig afgewerkt en 

voorzien van alle hedendaagse voorzieningen. Zo is de woning 

goed geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen met 6900 wattpiek 

vermogen en verwarmd middels vloerverwarming in meerder 

zones bedienbaar op de begane grond. Via app bedienbare 

elektrische verwarming op de verdiepingen. Goed voor het milieu 

en uw portemonnee.





WOONKAMER
U betreedt de woning in de ruime hal; deze is voorzien van een volledig 

vernieuwde meterkast, een nette toiletruimte met fontein en een wenteltrap 

richting de eerste verdieping. Via een prachtige metalen deur krijgt u 

toegang tot de woonkamer met open keuken. De verlaagde woonkamer is 

heerlijk ruim en licht. De afwerking is geweldig; strak gestuukte wanden, 

meerdere raampartijen, een sfeerhaard en een prachtige pvc-vloer, die 

over de gehele begane grond strekt. De zitkamer is gesitueerd aan de 

voorzijde van de woning en een grote eethoek is betrokken bij de keuken.





KEUKEN
De royale keuken is ingericht met een donker keukenmeubel in een 

rechte opstelling, een eiland, een 90 cm breed inductiefornuis met 

een dubbele oven, een afzuigkap, een koel-/vriescombinatie en 

een vaatwasser. Het geheel wordt afgetopt met een licht 

composiet werkblad. Ook hier is de afwerking weer optimaal, 

waardoor de keuken een luxe uitstraling krijgt. Grenzend aan de 

keuken treft u een ruime bijkeuken; deze is voorzien van maatwerk 

kasten. Een prachtige oplossing voor uw wasmachine, droger, 

koelkast en magnetron. Een in 2021 vernieuwde CW05 CV 

installatie met buitentemperatuur sturing, Spirotrap en Spirovent 

vuil- en luchtafscheidingssysteem is in deze ruimte fraai 

weggewerkt aanwezig. U treft hier tevens de deur richting de 

achtertuin en de garage.



SLAAPKAMERS
In totaal zijn er vijf slaapkamers; drie op de eerste verdieping en twee op 

de tweede verdieping. De slaapkamers zijn royaal en licht; ze zijn met 

hetzelfde oog voor detail afgewerkt als de benedenverdieping, met strakke 

wanden en een nette laminaat vloer op de eerste verdieping en een lichte 

tapijtvloer op de tweede verdieping. Er is zelfs airconditioning en 

elektrische verwarming. 







BADKAMER
De volledig betegelde badkamer is heerlijk licht en uitgerust met 

een ligbad, separate regendouche, een wastafel en een hangend 

toilet.



TUIN
Aan de voorzijde van de woning heeft u een eigen oprit, een grote garage met openslaande deuren en aan de gevel hangt 

een zonnescherm. De achtertuin is een heerlijke plek om te vertoeven; netjes aangelegd, met meerdere zitplekjes, veel 

vaste beplanting en een achterom. U geniet hier van veel privacy door de hoge, natuurlijke beschutting. Ook is er in de 

achtertuin een berging en een overkapping aanwezig waar u veel spullen kunt stallen. De ruime, op het zuiden gerichte 

zijtuin van de woning, biedt nog een extra zonrijke zitplaats.





BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Inhoud 649 m³
Woonoppervlakte 168 m²
Overige inpandige ruimte 18 m²
Perceeloppervlakte 395 m²



Kadastrale gemeente Veenendaal

Sectie B

Nummer 6050

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING



ALGEMENE GEGEVENS

Type woning: Vrijstaande woning


Bouwjaar: 1977


Aantal kamers: 6


Aantal slaapkamers: 5


Aantal badkamers: 1


Parkeerruimte: Op eigen terrein en in de directe omgeving.


Aanwezig: eigen oprit, garage, berging, airco's, 

zonnepanelen, zonwering, gashaard, openslaande deuren 

TECHNISCHE GEGEVENS

Warmwatervoorziening: HR cv-ketel, Nefit, bj 2021, Klasse 

CW05


Verwarmvoorziening: HR cv-ketel, Nefit, bj 2021, Klasse 

CW05


Voorzieningen: Zonnescherm en rolluik aanwezig


Mechanische ventilatie: ja


Isolatie: spouwmuur aanwezig


Dubbel glas: grotendeels
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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


