
DALKRUID 7
VEENENDAAL





INTRO
Op een ruime kavel in Veenendaal staat deze schitterende 

vrijstaande villa. De woning is onder architectuur gebouwd en dit 

is duidelijk zicht- en voelbaar. Stijlvolle vloeren, afwerkingen van 

een hoog niveau en hoogwaardige bouwmaterialen zijn 

kenmerkend voor deze villa. De woning beschikt over vier grote 

slaapkamers, een royale woonkamer met sfeervolle open haard, 

heerlijk lichte serrekamer, volledig uitgeruste woonkeuken, 

bijkeuken en twee luxe badkamers. In de prachtige achtertuin met 

nieuw tuinhuis kunt u ook volop van de zon en het buitenleven 

genieten, net als op het riante dakterras op de eerste verdieping. 

Een eigen oprit en inpandige garage zorgen voor het 

parkeergemak, en zonnepanelen op het dak maken het wonen 

hier bovendien energiezuinig. Kortom, deze unieke villa voldoet 

aan werkelijk alle wooneisen!


De villa is gelegen de wijk Petenbos Oost, aan een rustig hofje 

met uitsluitend vrijstaande woningen. Op loopafstand vindt u de 

uitgestrekte bossen van de Utrechtse Heuvelrug met vele wandel- 

en fietsroutes. De rustige en vredige buurt is kindvriendelijk en u 

heeft alle belangrijke voorzieningen binnen handbereik. In de 

buurt vindt u scholen, kinderopvang, sportfaciliteiten, 

supermarkten, winkels en het openbaar vervoer. Het gezellige 

centrum van Veenendaal bereikt u binnen tien minuten op de fiets 

en door een gunstige ligging ten opzichte van de N233 bent u ook 

snel in de grote omliggende steden. 



WOONKAMER
U betreedt de woning via de ruime hal met vide. Hier maakt u direct kennis 

met het hoge afwerkingsniveau en een prachtige travertinvloer. In de hal 

bevindt zich de karakteristieke houten trapopgang en geven deuren 

toegang tot de garage, een riante slaapkamer, het stijlvolle toilet en de 

woonkamer. De woonkamer is heerlijk ruim en ook hier ligt een fraaie 

travertinvloer. Vele ramen laten aangenaam veel daglicht binnen en zorgen 

bovendien voor een fijne verbinding met de tuin. Vanuit de woonkamer 

heeft u toegang tot de serrekamer en de keuken. In de serrekamer vindt u 

een sfeervolle open haard. De woon- en serrekamer bieden ruimte aan 

verschillende eet- en zithoeken.







KEUKEN
De woonkeuken (2019) is royaal en van alle gemakken voorzien. 

Voor kookliefhebbers is het de ideale plek om te koken, vanwege 

de ruimte, het comfort en het uitzicht op de achtertuin. De keuken 

is uitgerust met diverse inbouwapparaten, zoals een 

inductiekookplaat, combimagnetron, vaatwasser en koel-/

vriescombinatie. Ook in de woonkeuken is ruimte voor een 

gezellige eethoek. Vanuit de keuken heeft u toegang tot de 

bijkeuken. Hier bevinden zich de witgoedaansluitingen, een 

wastafel en kastruimte. Via een deur bereikt u de achtertuin.





SLAAPKAMERS
Op de begane grond bevindt zich een slaapkamer met badkamer en suite. 

Op de eerste verdieping geeft de overloop toegang tot nog drie 

slaapkamers en een badkamer. De slaapkamer op de begane grond is 

bijzonder ruim en heeft een oppervlakte van ongeveer 18 m². De kamer is 

voorzien van een prachtige laminaatvloer en biedt plek aan een groot 

tweepersoonsbed en kledingkast. De slaapkamers op de eerste verdieping 

zijn ook ruim en voorzien van dezelfde stijlvolle vloer. De kamers zijn 

ongeveer 20,5 m², 15,5 m² en 14 m² groot. Een van de slaapkamers aan de 

achterzijde geeft toegang tot een royaal dakterras. 





BADKAMERS
De badkamer en suite op de begane grond is op stijlvolle wijze ingericht met houtlook tegels en fraaie wandpanelen. In 

deze badkamer vindt u een dubbel wastafelmeubel, ligbad, inloopdouche en zwevend toilet. De badkamer op de eerste 

verdieping is in dezelfde stijl ingericht en hier vindt u een douchecabine, zwevend toilet en wastafelmeubel.





TUIN
De royale achtertuin is dynamisch en ziet er prachtig uit. Hier vindt 

u een gazon en verschillende betegelde terrassen. De tuin wordt 

omringd door bloeiende planten en bomen. In de tuin kunt u volop 

van de zon en het buitenleven genieten. Het nieuwe tuinhuis (2022) 

met sfeervolle terrasoverkapping is een lust voor het oog en biedt 

een fantastische plek in de schaduw. Ook de voortuin ziet er 

verzorgd uit en biedt plek aan meerdere auto's. De oprit leidt tot de 

ruime garage, waar ook ruimte is voor een auto. Op de eerste 

verdieping bevindt zich een riant dakterras, dat te bereiken is via 

een slaapkamer aan de achterzijde. Het dakterras is volledig 

betegeld en omringd door een balustrade. Ook hier kunt u 

bijzonder aangenaam zitten en het buitenleven met volle glorie 

omarmen.



Gebruikersoppervlak wonen 207 m2

Overige inpandige ruimte 35 m2

Gebouw gebonden buitenruimte 27 m2

Externe bergruimte 6 m2

Inhoud woning 937 m3

Perceeloppervlakte 673 m2

Oppervlakten en inhoud 
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ALGEMENE GEGEVENS

- Type woning: vrijstaande woning


- Bouwjaar: 1997, verbouwjaar: 2019/2020


- Aantal kamers: 5


- Aantal slaapkamers: 4


- Aantal badkamers: 2


- Parkeerruimte: 3


- Aanwezig: balkon/garage/bijkeuken


- Ligging tuin: rondom, tuinbereik: voor en opzij

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwarm- en warmwatervoorziening: Nefit Topline 2011


- Vloerverwarming: in beide badkamers en gedeeltelijk  

begane grond (hal, woonkamer, keuken en toilet)


- Zonnepanelen: 16 stuks, geplaatst in 2022


- Voorzieningen: alarminstallatie/buitenzonwering/vliering


- Isolatie: dak/spouw/vloer


- Dubbel glas: geheel


- Glasvezel kabel, TV 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 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


