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INTRO
Een heerlijke, ruimtelijke vrijstaande woning voorzien van alle gemakken 

voor jarenlang woonplezier. De royale woonkamer, met serre en haard, de 

moderne keuken met stoomoven, de wijnkelder, de master bedroom met 

inloopkast, de eigen oprit met oplaadpunt en aangrenzende garage, de 10 

zonnepanelen, screens en de zonnige achtertuin zijn slechts enkele 

voorbeelden van wat deze woning u te bieden heeft.





Deze woning is gelegen in een fantastische wijk; ruim van opzet, veel 

groen, lekker rustig en een grote diversiteit aan huizen. Daarnaast ligt het 

nabij het centrum, sportaccommodaties, scholen, het stadspark en een 

surfvijver.



WOONKAMER
Via de eigen oprit komt u binnen in de lichte en ruime hal; deze is voorzien 

van lichte wanden en een plavuizenvloer. U treft hier een toiletruimte met 

fontein, ruimte voor een garderobe, de trapopgang en een praktische 

trapkast. U krijgt toegang tot de living.


Door de vele raampartijen, de schuifpui en de serre wordt u voorzien van 

een rijke lichtinval, waardoor de living nog ruimtelijker aandoet. Er is 

voldoende ruimte voor die comfortabele zithoek rond de haard en een 

grote eethoek past met gemak. De living is neutraal afgewerkt, met lichte 

wanden en een mooie houten vloer. De serre, met vloerverwarming, (met 

driedubbelglas) is een heerlijke toevoeging aan de living; ook hier plaats u 

eenvoudig een comfortabel zitje, waarvan u uitkijkt op de tuin. Onder de 

serre treft u de grote wijnkelder aan.







KEUKEN
De semi open keuken is ingericht met een hoekmeubel en 

wandkast in een moderne houtlook, een 4-pits gaskookplaat, 

afzuiging, combi-oven, een stoomoven, koel-/vriescombinatie, een 

anderhalve spoelbak met een heet waterkraan en een vaatwasser. 

Ook hier geniet u van veel lichtinval en kijkt u uit op de tuin.



SLAAPKAMERS
De overloop brengt u drie slaapkamers, een werkkamer en de badkamer. 

De royale master bedroom bevindt zich aan de achterzijde, grenst aan een 

balkon en is voorzien van een inloopkast. Slaapkamer 2 is voorzien van 

opbergruimte achter de knieschotten en slaapkamer 3 is voorzien van een 

wastafel en een vide, waarmee extra ruimte is gecreëerd. De slaapkamers 

zijn allen voorzien van lichte wanden en een tapijtvloer.







BADKAMER
De badkamer is geheel betegeld en uitgerust met een ligbad, een 

separate douche, een wastafel en een tweede toilet. Door de 

dakkapel valt veel daglicht binnen.



TUIN
Aan de voorzijde beschikt u over gezellige voortuin en een eigen oprit, geschikt voor meerdere auto’s, en een driefase 

aansluiting voor een elektrische auto. De oprit grenst aan een ruime garage met extra opbergruimte op de zolder. Hier is 

tevens de cv-ketel (Nefit 2011) gesitueerd. Het pad langs de woning brengt u naar de fantastische achtertuin. Een 

heerlijke tuin om in te vertoeven; gelegen op het zuiden, netjes aangelegd, een grote overkapping, meerdere zitplekjes, 

verschil in hoogtes, vrij uitzicht en grenzend aan de achterliggende sloot.





BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Gebruikersoppervlak wonen 139 m²
Overige inpandige ruimte 64 m²
Gebouwgebonden buitenruimte 26 m²
Inhoud woning 677 m³
Perceeloppervlakte 529 m²
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Kadastrale informatie

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING



ALGEMENE GEGEVENS

- Type woning: vrijstaande woning


- Bouwjaar: 1989 / - Verbouwjaar: 2011


- Aantal kamers: 5


- Aantal slaapkamers: 4 en een vide


- Aantal badkamers: 1


- Parkeerruimte: op eigen terrein


- Aanwezig: garage/balkon


- Ligging tuin: zuid


TECHNISCHE GEGEVENS

- Warmwater- en verwarmvoorziening: Nefit topline HR 

Aquapower HRC 2011


- Vloerverwarming: aanwezig in de serre


- Zonnepanelen: 10 panelen


- Voorzieningen: buitenzonwering/kelder/vliering/

gashaard


- Isolatie: dak/spouw/vloer


- Dubbel glas: geheel


- Glasvezel kabel, TV 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 1e 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


