
BONTEKOESTRAAT 43
VEENENDAAL





INTRO
Aan een autoluwe straat nabij de bossen van De Utrechtse 

heuvelrug staat deze ideale gezinswoning te koop. 


Deze moderne tussenwoning met diepe tuin en berging is 

uitstekend afgewerkt en instapklaar! U beschikt over een zonnige 

living, met een eet- en zitgedeelte. In de uitbouw is een ruime en 

moderne keuken met diverse inbouwapparatuur gesitueerd. De 

eerste verdieping biedt plaats aan drie slaapkamers en een 

comfortabele badkamer met ligbad. Een dakkapel aan de voor- en 

achterzijde maakt de verdieping extra ruimtelijk. Op de 

zolderverdieping bevindt zich een heerlijk ruim slaap- en-/of 

werkvertrek. Ook zijn hier de witgoedaansluitingen, cv-installatie, 

airco en de nodige bergruimtes aanwezig. De zonnige achtertuin 

op het zuidoosten Maakt het plaatje compleet. De achtertuin is 

onderhoudsarm en biedt plaats aan een terras, kunstgras gazon 

en een berging.





De Bontekoestraat is gelegen in de groene en kindvriendelijke wijk 

in Veenendaal-west. Op korte afstand vindt u o.a. kinderopvang, 

basis- en middelbare scholen, winkelcentrum Ellekoot, bushaltes 

en NS-station Veenendaal West. Ook verschillende parken en 

plantsoenen en de bossen van de Utrechtse heuvelrug zijn in de 

directe omgeving gelegen. Ook diverse sportvoorzieningen als 

een zwembad en voetbalverenigingen vindt u op korte afstand.



WOONKAMER
De ruime living beschikt over grote raampartijen aan weerszijden, zodat 

een flinke hoeveelheid natuurlijk daglicht binnenvalt. Het vertrek is 

afgewerkt met een lichte PVC vloer, hoge plinten en wanden met strak 

schilderwerk, een inbouwkast biedt veel bergruimte en door de indeling 

kunt u gemakkelijk een aparte zit- en eethoek realiseren. Aan de achterzijde 

geeft een glazen deur toegang tot de uitbouw met keuken. 







KEUKEN
De keuken is van moderne makelij en heeft een luxe uitstraling. Ook hier zorgen grote raampartijen voor een flinke 

hoeveelheid natuurlijk daglicht, inbouwspots zorgen voor prettig werklicht. De keuken is ingericht middels een L-vormig 

keukenmeubel met greeploze lades en kasten in glanzend wit. Inbouwapparatuur betreft een vierpits inductiekookplaat, 

afzuigkap, oven, koelkast en vaatwasser. Een openslaande deur geeft toegang tot de tuin. 





SLAAPKAMERS
De eerste verdieping biedt plaats aan drie goede slaapkamers. Ook de 

zolderverdieping biedt meer dan voldoende ruimte voor een comfortabel 

slaapvertrek en is voorzien van airco. Er is een vliering aanwezig voor 

extra opbergruimte. Alle ruimtes zijn voorzien van een laminaatvloer, 

radiator en grote raampartijen. Een van de kamers is uitgerust met een 

ruime inbouwkast, de zolderkamer is voorzien van spotverlichting en biedt 

plaats aan cv-installatie en witgoedaansluitingen.





BADKAMER
De badkamer is betegeld en uitgerust met een dakraam, radiator, 

mechanische ventilatie en spotverlichting. U vindt hier een 

wandcloset, badkamermeubel met kastruimte, stenen wastafel en 

spiegel met verlichting, en een heerlijk ruim ligbad met douche en 

glazen spatscherm. 



TUIN
U beschikt over een bescheiden voortuin op het noordwesten, 

gelegen aan een rustige straat met veel parkeergelegenheid. De 

achtertuin aan zuidoostzijde is onderhoudsarm door een ruim 

terras en een groen kunstgazon. De buitenruimte wordt omsloten 

door nette schuttingen. Achterin bevindt zich een houten berging 

met overkapping, zodat u ook bij felle zon prettig buiten kunt zitten. 

E.e.a. is gemakkelijk bereikbaar via de achterom. 





BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Gebruikersoppervlak wonen 99 m2
Externe bergruimte 8 m2
Inhoud woning 345 m3
Perceeloppervlakte 141 m2



Kadastrale gemeente Veenendaal

Sectie B

Nummer 7397

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING

KENMERKEN



ALGEMENE GEGEVENS

- Type woning: tussenwoning


- Bouwjaar: 1991


- Aantal kamers: 5


- Aantal slaapkamers: 4


- Aantal badkamers: 1


- Parkeerruimte: in de directe omgeving aanwezig


- Aanwezig: aanbouw, dakkapel, overkapping en berging


- Ligging tuin: zuidoost


TECHNISCHE GEGEVENS

- Warmwatervoorziening: HR cv-ketel, Remeha, bj 2022


- Verwarmvoorziening: HR cv-ketel, Remeha, bj 2022


- Voorzieningen: airco/buitenzonwering/vliering


- Mechanische ventilatie: aanwezig


- Isolatie: dak/spouw/vloer


- Dubbel glas: geheel


- Glasvezel kabel aanwezig


- Kozijnen: hout/kunststof

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


