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INTRO
Bent u op zoek naar een fijne en ruime gezinswoning? Dan 

hebben wij een ideale woning voor u.





Het betreft een ruime en keurig onderhouden tussenwoning, 

voorzien van een Z-vormige woonkamer met een prachtige 

eikenhouten kloostervloer, openslaande deuren, veel lichtinval, 

vier slaapkamers, een grote keuken en een voor- en achtertuin op 

het westen.





Liever een levensloopbestendige woning? Dat is uiteraard ook een 

optie. Wat dacht u van een slaapkamer met badkamer en suite op 

de begane grond? Wij hebben hiervan alvast een 

voorbeeldplattegrond voor u gecreëerd. Deze vindt u bij de 

plattegronden.





Deze fijne tussenwoning is gelegen in een kindvriendelijke en 

rustige omgeving. U bevindt zich op loopafstand van een 

supermarkt, speeltuinen, voetbalveld, diverse scholen, openbaar 

vervoer en het Petenbos. De uitvalswegen richting de N233 zijn 

tevens goed begaanbaar.



WOONKAMER
U betreedt de woning in de lichte hal; deze is voorzien van de meterkast, 

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

toiletruimte met fontein. U krijgt toegang tot de Z-vormige woonkamer met 

open keuken. De sfeervolle woonkamer is voorzien van een mooie 

lichtinval, lichte wanden, een prachtige eikenhouten kloostervloer en biedt 

voldoende ruimte voor een comfortabele zithoek. Bij de openslaande 

tuindeuren plaatst u met gemak een grote eethoek. 







KEUKEN
De keuken is ingericht met een licht keukenmeubel in een 

hoekopstelling, een gaskookplaat, afzuiging en een koel-/

vriescombinatie. De aansluitingen voor een inbouwvaatwasser zijn 

aanwezig. Door de gecreëerde bar blijft u in contact met het gezin 

of uw gasten tijdens het koken. U bereikt tevens de achtertuin via 

de keukendeur.



SLAAPKAMERS
U heeft de beschikking over vier slaapkamers; drie op de eerste en één op 

de tweede verdieping. De slaapkamers zijn voorzien van veel lichtinval en 

een nette afwerking. De tweede verdieping bereikt u via de master 

bedroom; hier treft u tevens de cv-ketel opstelling (Remeha HR 2008) in 

een bergkast. De overloop en de slaapkamers zijn voorzien van een nette 

laminaatvloer.







BADKAMER
De badkamer is geheel betegeld en uitgerust met een bad-

douchecombinatie, een wastafel, een designradiator en een 

tweede toilet. De witgoedaansluitingen zijn tevens hier gesitueerd.



TUIN
Aan de voorzijde beschikt u over een gezellige voortuin; de tuin is netjes aangelegd met diverse vaste beplanting. De 

royale achtertuin is gelegen op het westen en is eveneens netjes aangelegd, met vaste beplanting, pergola, een houten 

berging en een achterom. U creëert met gemak meerdere zitplekjes om te genieten in de zon en met het uitvalscherm 

zorgt u in een handomdraai voor een schaduwrijke zitplek.





BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Gebruikersoppervlak wonen 106m²
Overige inpandige ruimte 8m²
Externe bergruimte 7m²
Inhoud woning 361m³
Perceeloppervlakte 187m²



Kadastrale gemeente Veenendaal

Sectie F

Nummer 2386

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING



ALGEMENE GEGEVENS

Type woning: tussenwoning


Bouwjaar: 1997


Aantal kamers:  5


Aantal slaapkamers:  4


Aantal badkamers: 1


Parkeerruimte: op openbaar terrein


Aanwezig: berging


Ligging tuin: west bereik: achter


TECHNISCHE GEGEVENS

Warmwatervoorziening: Remeha Avanta 2008


Verwarmvoorziening: Remeha Avanta 2008


Voorzieningen: buitenzonwering


Mechanische ventilatie: aanwezig


Isolatie: geheel


Dubbelglas: geheel


Glasvezel kabel


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 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


