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INTRO
Deze ruime en uitgebouwde twee-onder-een-kapwoning heeft 

een lichte en gezellige woonkamer. Blikvanger is de openhaard 

die op koude dagen voor sfeervolle warmte zorgt. Met een 

kantoorruimte op de begane grond en een vrijstaande garage, 

biedt de woning veel mogelijkheden. De 3 slaapkamers, waarvan 

1 met en suite kleedkamer, geven veel leefruimte aan het hele 

gezin. Ook de badkamer is ruim bemeten. In de zonnige achtertuin 

geniet u vanaf de veranda met ieder weertype van de tuin en het 

buitenzijn. Tel daarbij op de rustige ligging en voldoende ruimte op 

eigen terrein om auto’s te parkeren: dit is een woning om voor te 

vallen. 





Info


De woning is mooi gelegen op de hoek van twee rustige en 

groene straten. Door de centrale ligging zijn zowel bos als winkels 

dichtbij. Winkelcentrum De Ellekoot bevindt zich op loop-/

fietsafstand, evenals scholen en de bushalte. De fraaie Utrechtse 

Heuvelrug bereikt u in 10 minuten fietsen. Het gezellige centrum 

van Veenendaal en het treinstation bevinden zich eveneens op 

fietsafstand. De ligging nabij uitvalswegen is ideaal: in 5 minuten 

rijdt u op de A12.



BEGANE GROND
U betreedt de woning via de hal met garderobe. De vloer is voorzien van 

marmer. U heeft er toegang tot de geheel betegelde toiletruimte met 

fontein en raam, de kantoorruimte en de woonkamer. Deze bevindt zich 

aan de voorzijde van de woning. Meerdere ramen bieden uitzicht en 

zorgen voor een prettige lichtinval. Gelegen op het westen, is de lichtinval 

zonnig. De vloer is voorzien van vloerbedekking. Blikvanger is de 

indrukwekkende openhaard met schouw van schoonmetselwerk. Op koude 

dagen geniet u met het hele gezin van het knapperende haardvuur. De 

riante zithoek nodigt uit tot ontspannen.


Het kantoor is bereikbaar vanuit de hal zodat u veel privacy heeft. Ook dit 

vertrek is voorzien van vloerbedekking. 







KEUKEN
De woonkeuken is aan de achterzijde van de woning gelegen. Het 

tuingerichte vertrek is riant en biedt plaats aan een eetkamertafel. 

U tafelt en kletst er met vrij uitzicht op de achtertuin. De vloer is 

voorzien van parket. De nette inrichting bestaat verder uit een 

keukenmeubel aan beide zijden. U vindt er een gootsteen (1,5) en 

allerhande inbouwapparatuur, zoals een koelkast met 3 

diepvriesladen, elektrische oven, 4-pits gaskookplaat en afzuigkap. 

Via de keuken heeft u toegang tot een tweede hal, voorzien van 

parket, trapopgang en tuindeur.



1e VERDIEPING
Twee slaapkamers bevinden zich op de eerste verdieping, de derde 

slaapkamer is op de tweede verdieping gesitueerd. Nagenoeg alle 

vertrekken op de eerste verdieping zijn voorzien van plavuizen. De eerste 

slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde van de woning. Twee 

raampartijen zorgen voor een prettige lichtinval. De tweede slaapkamer is 

een riante kamer en biedt volop ruimte aan aanvullend meubilair. 

Daarnaast bevindt zich aangrenzend een kleedkamer met hooggeplaatste 

raampartij. Deze slaapkamer is aan de achterzijde van de woning gelegen 

en biedt uitzicht op de achtertuin. 





BADKAMER
De ruime badkamer is geheel betegeld. Een raam voorziet in daglicht en 

ventilatie. U vindt er een dubbele wastafel in meubel, inloopdouche, ligbad 

(met bubbelbad functie) en toilet. De ruimte wordt verwarmd door middel 

van comfortabele vloerverwarming. 


Verder is vermeldenswaardig dat de woning gedeeltelijk is voorzien van 

dubbelglas, muur- en dakisolatie. De cv-installatie is van het merk Nefit 

combi, uit 2015.



2e VERDIEPING
De overloop op de tweede verdieping is ruim. U vindt er 

opbergruimte en de cv-installatie. Ook heeft u er toegang tot de 

derde, riante slaapkamer. De dakkapel aan de achterzijde, zorgt 

voor extra daglicht en leefruimte. De vloer is voorzien van 

vloerbedekking. Ook vindt u er een vaste kast.





TUIN
De heerlijke achtertuin bereikt u via de hal, grenzend aan de keuken. Gelegen op het zuiden, vindt u er met gemak een 

plekje in de zon. De besloten ligging zorgt ervoor dat u hier aangenaam en vrij zit. De inrichting bestaat uit een riant 

terras, omzoomd door enkele borders. Verder vindt u er een veranda waar u met ieder weertype beschut zit, met uitzicht 

op de tuin en de vijver. In de vrijstaande garage parkeert u handig en droog uw auto. 



BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Inhoud ca. 543 m³

Gebruiksoppervlakte wonen ca. 168 m²

Perceeloppervlakte ca. 330 m²



Kadastrale gemeente Veenendaal

Sectie D

Nummer 5912

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING



ALGEMENE GEGEVENS

Type woning: 2-onder-1-kapwoning


Met dakkapel en garage


Aantal kamers: 5


Aantal slaapkamers: 3


Bouwjaar: 1985


Parkeerruimte: 3 op eigen terrein / openbaar parkeren

TECHNISCHE GEGEVENS

Warmwatervoorziening: cv-ketel Nefit Trendline (bouwjaar 

2015)


Verwarmvoorziening: cv-ketel Nefit Trendline (bouwjaar 

2015) / open haard


Mechanische ventilatie: aanwezig


Isolatie: dak / spouw


Dubbel glas: gedeeltelijk


Glasvezel kabel / Kozijnen: hout

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 zaterdag 10.00 tot 14.00 uur Buiten 


onze kantoortijden kunt u in overleg uiteraard een 

afspraak maken.

Volg ons op:
/ zonnenbergmakelaardij

www.zonnenbergmakelaardij.nl 


info@zonnenbergmakelaardij.nl


