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INTRO
Op een geliefde locatie nabij het centrum van Veenendaal staat 

deze stijlvolle 2-onder-1-kapwoning met eigen oprit en grote 

berging te koop. Deze ideale gezinswoning is gelegen op een riant 

perceel van ca. 400 m2 en beschikt over veel woon-/leefruimte 

(ca. 165 m2). 


De woning met eigentijdse indeling is van alle gemakken voorzien. 

De gezellige woonkamer biedt een fijne lichtinval door de mooie 

raampartijen en staat in open verbinding met de L-vormige 

keuken. Verdeeld over de eerste en tweede verdieping vindt u zes 

goede slaapkamers, een ruime badkamer en veel bergruimte. 

Daarnaast biedt de woning u een riant dakterras. Maar de echte 

eyecatcher van de woning is de royale achtertuin. Hier vindt u een 

heerlijke zonnige en privacyrijke tuin met grote berging 

(voormalige garage) en vele gebruiksmogelijkheden.  Aan de 

voorzijde van de woning is een ruime oprit met plaats voor 

meerdere auto's aanwezig.


De woning is gelegen in de wijk De Pol. Deze betrekkelijk rustige 

buurt is populair bij veel gezinnen. De woning is goed bereikbaar 

met veel voorzieningen in de omgeving. Gesitueerd op 

fietsafstand van het centrum van Veenendaal en op loopafstand 

van een supermarkt. Daarnaast is de dichtstbijzijnde uitvalsweg in 

de nabije omgeving op slechts 2 minuten rijden. In de directe 

omgeving bevindt zich tevens een grote speelplaats; de perfecte 

uitvalsbasis voor uw kinderen om een middagje te spelen.



BEGANE GROND
De woning is te bereiken via de oprit van het huis. Via de voordeur aan de 

zijkant bereikt u de hal. Hier vindt u de trap naar de eerste verdieping, de 

garderobe, de meterkast en het aparte toilet met fontein. Via de 

openslaande deur bereikt u de woonkamer. Deze ruimte is rijk aan 

lichtinval en netjes afgewerkt met lichte muren. De woonkamer is een 

gezellige ruimte waar u heerlijk kunt genieten van de open haard tijdens 

een filmavond met het gezin. De ruime eethoek biedt plaats voor in ieder 

geval zes personen. Hier kunt u gezamenlijk dineren met uitzicht op de 

fraaie tuin. 







KEUKEN
De muren in de L-vormige keuken zijn voorzien van zowel lichte als donkere betegeling. De keuken heeft een donker 

werkblad in combinatie met een licht keukenmeubel, dit sluit goed aan bij de stijl van het huis. De keuken biedt onder 

meer een inductiekookplaat met afzuiging, een koelkast, vaatwasser en een oven. Er is hier meer dan voldoende 

opbergruimte in de kasten en lades die aanwezig zijn. Via de keuken komt u door de dubbele schuifdeuren in de 

zonovergoten tuin. De tuin is tevens te bereiken via de bijkeuken die u door de deur bij de keuken vindt. Ook is hier 

plaatsgemaakt voor extra kastruimte.





1e VERDIEPING
De houten trap in de hal begeleidt u naar de overloop van de eerste 

verdieping. Deze verdieping beschikt over drie slaapkamers, waarvan er 

één is gesitueerd aan de voorkant van het huis, de andere twee kamers 

vindt u aan de achterkant. Via de overloop bereikt u tevens het dakterras. 

De overloop en de slaapkamers zijn volledig voorzien van tapijt. De 

slaapkamers bieden voldoende ruimte en zijn voorzien van een mooi 

raampartij met uitzicht op de tuin of de wijk, afhankelijk van de ligging van 

de kamer. De badkamer is volledig voorzien van een lichte betegeling in 

combinatie met lichtbruine, houten meubels. De badkamer beschikt over 

een dubbele wastafel, douchecabine, toilet en kastruimte.


Op de eerste verdieping vindt u verder een, onderhoudsvriendelijk 

dakterras. Ideaal voor het drogen van de was, of voor een loungeset, waar 

u zich heerlijk kunt terugtrekken tijdens een warme zomerdag. 





2e VERDIEPING
De trap op de overloop begeleidt u verder naar de tweede verdieping van de woning. Deze verdieping beschikt over een 

berging en drie slaapkamers. Deze verdieping is volledig voorzien van een donker tapijt en lichte muren. De verdieping 

biedt tevens de mogelijkheid om een van de kamers te gebruiken als werkkamer.





TUIN
De diepe achtertuin is de ideale plek om een dagje te relaxen in de 

zon, voor kinderen om te spelen of om gezamenlijk te eten. Zowel 

de voor- als achtertuin is fraai aangelegd met sierbestrating. De 

voortuin is aangekleed met een netjes onderhouden 

groenvoorziening. De achtertuin beschikt over een grasperkje en 

daarnaast vindt u hier diverse bomen en beplanting die de tuin 

sieren. De hoge schuttingen zorgen voor voldoende privacy. In de 

achtertuin bevindt zich daarnaast een ruime stenen berging 

(voormalige garage) waar u gemakkelijk uw (tuin)gereedschap, 

barbecue, fietsen en andere spullen kunt stallen. De tuin geeft u 

daarna een legio aan mogelijkheden door de grote oppervlakte en 

ligging. U kunt hierbij denken aan het plaatsen van een veranda of 

het creeren van een vrijstaande tuinkamer of kantoorruimte.



BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Gebruikersoppervlak wonen 165m²
Inhoud woning 559m³
Perceeloppervlakte 400m²



Kadastrale gemeente Veenendaal

Sectie H

Nummer 2460

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING

KENMERKEN



ALGEMENE GEGEVENS

- Type woning: Twee-onder-een-kap-woning


- Bouwjaar: 1979 /  Verbouwjaar: 2008


- Aantal kamers: 7


- Aantal slaapkamers: 6


- Aantal badkamers: 1


- Parkeerruimte: 2


- Aanwezig: carport en berging


- Ligging tuin: zuid / Tuin bereik: opzij

TECHNISCHE GEGEVENS

- Warmwatervoorziening: Nefit Topline HRC 30 CW5 T3


- Verwarmvoorziening: idem


- Zonnepanelen 12 stuks


- Gashaard


- Voorzieningen: buitenzonwering


- Isolatie: dak/spouw/vloer


- Dubbel glas: grotendeels dubbelglas


- Glasvezel kabel


- Kozijnen: hout
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Makelaar Wonen

JIMMY
SPELBOS
Erkend Hypotheekadviseur
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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


