
BESSENVLINDERSTRAAT 5
VEENENDAAL





INTRO
Heerlijk comfortabel wonen in deze ruime eengezinswoning met 

energielabel A; de woonkamer is uitgebouwd, waardoor je over 

extra meters beschikt en toch ruim voldoende lichtinval behoud 

door de openslaande tuindeuren en de indrukwekkende lichtstraat.  

Verder biedt de woning je vier slaapkamers, een complete U-

keuken, een badkamer met ligbad en separate douche en een 

fraaie veranda in de onderhoudsvriendelijke achtertuin.





Info


Deze woning is gelegen in een rustige en kindvriendelijke 

woonwijk, genaamd De Gelderse Blom. Je bevindt je op korte 

afstand van scholen, speelgelegenheid, sportaccommodaties, 

openbaar vervoer en goed gangbare uitvalswegen. Voor je 

dagelijkse boodschappen kun je terecht in het buurtwinkelcentrum 

Het Aller Erf. Ook het gezellige centrum van Veenendaal, waar je 

diverse supermarkten, winkels, restaurants en terrasjes vindt, is 

op korte afstand gelegen.



BEGANE GROND
Kom binnen in de hal; deze is voorzien van lichte wanden, ruimte voor een 

garderobe, de meterkast en een toiletruimte met fontein. Een mooie 

rustieke eikenhouten plankenvloer strekt over de gehele begane grond. De 

royale woonkamer is echt een heerlijke ruimte door de fraaie uitbouw; 

voorzien van nette wanden en een rijke lichtinval door de openslaande 

tuindeuren en de indrukwekkende lichtstraat boven de zithoek.







KEUKEN
De keuken is ingericht met een licht keukenmeubel in een U 

opstelling en Bosch inbouwapparatuur: een gaskookplaat, 

afzuigkap, combimagnetron, koelkast en een vaatwasser.



1e&2e VERDIEPING
In totaal beschik je over vier slaapkamers; drie op de eerste en één op de 

tweede verdieping. De slaapkamers zijn ruim, licht, netjes afgewerkt en 

voorzien van een lichte laminaatvloer. De badkamer is geheel betegeld en 

uitgerust met een ligbad, een separate douche, wastafel, designradiator en 

een hangend toilet





Op beide verdiepingen heb je extra opbergruimte tot je beschikking; een 

bergkast op de eerste verdieping en achter de knieschotten op de tweede 

verdieping. De cv-ketel en de witgoedaansluitingen zijn gesitueerd op de 

tweede verdieping in de praktische wasruimte. En middels een vlizotrap 

bereik je de zolderruimte, waar je over nog meer opbergruimte beschikt.









TUIN
Aan de voorzijde een nette aangelegde voortuin, voorzien van split, sierbestrating, vaste beplanting en plantenbakken. 

Tegenover de woning is er openbare parkeergelegenheid.


De, op het westen gelegen, achtertuin is eveneens netjes en onderhoudsvriendelijk aangelegd, met grote terrastegels, 

nette beschutting, een houten berging en een achterom. Er is voldoende ruimte voor een fijne zithoek en een fraaie 

houten veranda voorziet je van een schaduwrijke zitplek. Op het terras creëer je eenvoudig schaduw met behulp van het 

uitvalscherm.





BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Gebruiksoppervlakte wonen: 130 m²
Inhoud: 443 m³
Perceeloppervlakte: 140 m²
Externe bergruimte 8 m²



Kadastrale gemeente Veenendaal

Sectie H

Nummer 2973

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING



ALGEMENE GEGEVENS

- Type woning: tussenwoning


- Bouwjaar: 1995


- Verbouwjaar: 2011


- Aantal kamers: 5


- Aantal slaapkamers: 4


- Aantal badkamers: 1


- Parkeerruimte: openbaar terrein


- Aanwezig: berging

TECHNISCHE GEGEVENS

- Warmwatervoorziening: Bosch HRC


- Verwarmvoorziening: idem


- Vloerverwarming: geen


- Voorzieningen: buitenzonwering/vliering


- Mechanische ventilatie: aanwezig


- Isolatie: dak/spouw/vloer


- Dubbel glas: geheel ( op een klein kiepraam in de keuken na)


- Glasvezel kabel

ONZE

ADVISEURS

WISTIK
ZONNENBERG
Register Makelaar/Taxateur

Eigenaar

GERBEN
KEUNING
Makelaar Wonen

JIMMY
SPELBOS
Erkend Hypotheekadviseur

bij Velthuyse & Mulder

JORDY
VAN KREEL
Makelaar Wonen

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


