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INTRO
In een groene en kindvriendelijke woonomgeving staat deze fraaie 

twee-onder-een-kapwoning met dakkapel op de tweede 

verdieping, eigen oprit, garage en houten berging. Met drie 

woonlagen en vier slaapkamers is er ruimte voor het hele gezin. 

Een sfeervolle woonkamer, riante keuken met eethoek en 

comfortabele badkamer met ligbad en inloopdouche, maken het 

wonen hier bijzonder aangenaam. De royale achtertuin met 

karakteristieke houten veranda en idyllisch vijvertje is uitstekend 

onderhouden en zorgt voor een optimale balans tussen het 

binnen- en buitenleven.


 


Info


De woning is gelegen in een groene en gemoedelijke straat in de 

wijk Pioniersbuurt. In de straat bevindt zich een speeltuin. Het is 

een rustige en kindvriendelijke wijk, op tien minuten fietsen van 

het gezellige centrum van Veenendaal. Op circa 2 kilometer ligt 

het NS-station Veenendaal-West en het naast gelegen 

winkelcentrum de Ellekoot, scholen en sportvoorzieningen vindt u 

in de directe omgeving. Door een gunstige ligging ten opzichte 

van de uitvalsweg A12, zijn steden als Utrecht en Arnhem 

bovendien snel bereikbaar. Kortom, een zeer aantrekkelijke 

locatie.



BEGANE GROND
U betreedt de woning via de ruime hal met garderobe. Onderweg naar de 

woonkamer passeert u één modern toilet. In de woonkamer strekt een 

stijlvolle pvc-vloer zich uit over het oppervlak en is het aangenaam licht. De 

woonkamer ligt aan de voorzijde van de woning en biedt ruimte aan een 

riante zithoek. Vanuit de woonkamer kijkt uit op de voortuin. De 

woonkamer grenst aan de halfopen keuken, die te bereiken is via een 

doorgang.





KEUKEN
De keuken met eethoek ligt aan de achterzijde van de woning en is 

bijzonder ruim opgezet. Door de hoekopstelling van de keuken 

heeft u extra veel kast- en werkruimte. De keuken is uitgerust met 

diverse inbouwapparatuur, zoals een vierpits gasfornuis, 

vaatwasser (2020), oven, magnetron en koelkast. Vanuit de ruime 

eethoek kijkt u uit op de sfeervolle achtertuin.



1e VERDIEPING
Op de eerste verdieping heeft u toegang tot drie slaapkamers en een 

badkamer. Op de tweede verdieping vindt u nog een slaapkamer. Op de 

eerste verdieping liggen twee slaapkamers aan de voorzijde van de 

woning, waaronder de grootste slaapkamer met een grootte van ongeveer 

13 m². De andere slaapkamer aan de voorzijde heeft een grootte van 8 m². 

De derde slaapkamer ligt aan de achterzijde en is ca. 9 m² groot. Alle 

slaapkamers profiteren van veel lichtinval en zijn voorzien van een 

vloerbedekking. De badkamer op de eerste verdieping is volledig betegeld 

en uitgerust met een ligbad, inloopdouche, wastafelmeubel en hangend 

toilet.







2e VERDIEPING
De overloop op de tweede verdieping geeft toegang tot de vierde slaapkamer. Op de ruime overloop vindt u de cv-

installatie en witgoedaansluitingen. De slaapkamer is riant met een grootte van ongeveer 14 m². De grote ramen in de 

dakkapel laten een aangename hoeveelheid daglicht binnen en ook hier vindt u een vloerbedekking. Houten 

plafondbalken geven de kamer veel karakter. 





TUIN
De achtertuin is royaal en dynamisch. De tuin is grotendeels bestraat en bestaat verder uit speelse stroken met grind en 

beplanting. Achterin vindt u een idyllisch vijvertje. In de achtertuin kunt u volop van de zon en het buitenleven genieten. 

Een houten veranda biedt ook een bijzonder aangename plek in de schaduw. Uw fietsen en tuinmeubilair kunt u opbergen 

in de ruime berging. De berging grenst aan de garage, die u via de riante oprit aan de voorzijde van de woning bereikt. 

De grote garage biedt plek aan uw auto en op de oprit kunt u ook nog eens drie auto’s kwijt. De voortuin bestaat uit 

sfeervolle beplanting en er loopt een pad richting de voordeur.





BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Woonoppervlakte: 107,5 m²
Inhoud: 375 m³
Externe bergruimte: 30 m²
Perceeloppervlakte: 207 m²



Kadastrale gemeente Veenendaal

Sectie D

Nummer 5914

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING



ALGEMENE GEGEVENS

Type woning: twee onder een kap


Bouwjaar: 1984


Aantal kamers: 5


Aantal slaapkamers: 4


Aantal badkamers: 1


Aanwezig: dakkapel/garage/berging achter garage?

tuinhuis.


Ligging tuin: oost

TECHNISCHE GEGEVENS

Warmwatervoorziening: Bosch VCR 2007. In keuken close-in 

boiler


Verwarmvoorziening: idem


Vloerverwarming: nee


Zonnepanelen: nee


Openhaard: geen


Voorzieningen: alarminstallatie/buitenzonwering dmv 

zonnescherm b.g en 1 rolluik op eerste verdieping

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


