
SCHIMMELPENNINCKST 5
VEENENDAAL





INTRO
Op een geliefde locatie nabij de bossen van de Utrechtse 

heuvelrug staat deze uitgebouwde 2-onder-1-kapwoning met 

eigen oprit, carport, vrijstaande garage en berging te koop. De 

woning beschikt over een heerlijk ruim perceel van ca. 400 m2 

grond en ligt aan een autoluwe straat in een ruim opgezette en 

groene woonomgeving.  


Bent u op zoek naar die sfeervolle gezinswoning met veel woon-/

leefruimte in en om de woning? Dan is deze stijlvolle 2-onder-1-

kapwoning aan de Schimmelpenninckstraat 5 in Veenendaal wat 

voor u. De woning is heerlijk licht door de vele raampartijen. Op 

de begane grond vindt u de uitgebouwde woonkamer met zit- en 

eetgedeelte. Het eetgedeelte grenst aan de open keuken en 

beschikt over een fraai uitzicht over de royale achtertuin. Op de 

verdiepingen vindt u in totaal 4 slaapkamers en een keurige 

badkamer. Daarnaast is er veel bergruimte aanwezig in de vorm 

van vaste kasten, de garage en berging. Al deze ruimte zorgt 

ervoor dat iedereen in het gezin zijn eigen plekje in dit huis gaat 

vinden. Met de ruime zonnige tuin gelegen op het zuidoosten, zult 

u hier ook zeker van het buitenleven genieten.


Dicht bij de woning vindt u alles wat u nodig hebt. Zo is de woning 

gesitueerd op fietsafstand van het centrum en is er op loopafstand 

een supermarkt, school en kinderopvang te vinden. Daarnaast is 

de dichtstbijzijnde uitvalsweg gelegen op slechts 6 minuten rijden 

en vindt u om de hoek de bossen van de Utrechtse heuvelrug.



BEGANE GROND
Via de oprit komt u bij de voordeur. Deze geeft u toegang tot de woning 

waar u binnen komt in een ruim hal voorzien van de trapopgang naar de 

eerste verdieping, een trapkast en een toiletruimte. U krijgt toegang tot de 

woonkamer via de deur in de hal.  De riante woonkamer is heerlijk licht 

door de vele raampartijen. De woonkamer is aan de achterzijde 

uitgebouwd waardoor een heerlijk ruime eetkamer met aangrenzend een 

open keuken is gecreëerd. Hier is plaats voor een ruime eethoek met 

aansluitend de keuken. 







KEUKEN
De keuken is ingericht met een L-opstelling en heeft diverse inbouwapparatuur: een 4 pits kookplaat, een combi-oven, 

afzuigkap, koelkast, vaatwasser en voldoende kasten om al uw keukengerei op te bergen.





1e VERDIEPING
De overloop op de eerste verdieping is voorzien van een praktische 

opbergkast en geeft toegang tot 3 slaapkamer en de badkamer. Alle 

slaapkamers hebben een handige inbouwkast en fijne raampartijen, 

waardoor het mooie lichte kamers zijn. De badkamer is netjes en praktisch 

ingericht en is uitgerust met een douchecabine, een wastafelmeubel met 

spiegel, een toilet en hier vindt u ook een aansluiting voor een wasmachine.



2e VERDIEPING
Op de tweede verdieping komt u via een ruime overloop met bergruimte, bij de vierde slaapkamer. Door de twee ramen 

is het een fijne lichte ruimte en ook vindt u hier 2 praktische inbouwkasten.





TUIN
De voortuin is fraai aangelegd met vaste beplanting. Parkeren is 

ook geen probleem, dit doet u op uw eigen oprit, onder de carport 

of in de garage. Hier is zeker ruimte voor 3 auto’s. De fijne garage 

en nog een externe berging geven u vele mogelijkheden. De 

achtertuin is gelegen op het zuidoosten, waardoor u hier lang van 

de zon kunt genieten. De tuin is voorzien van een beplante border 

en een mooi stuk gras. Ook is er een terras aangelegd, waar u fijn 

kunt zitten. De achtertuin is heerlijk ruim waardoor deze vele 

mogelijkheden biedt. Zo is het plaatsen van een tuinhuis, 

kantoorruimte en-/of veranda zeker mogelijk. 







BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Gebruikersoppervlak wonen 134 m2
Gebouw gebonden buitenruimte 22 m2
Externe bergruimte 25 m2
Inhoud woning 484 m2
Perceeloppervlakte 396m²



Kadastrale gemeente Veenendaal

Sectie B

Nummer 4586

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING

KENMERKEN



ALGEMENE GEGEVENS

- Type woning: 2-onder-1-kapwoning


- Bouwjaar: 1955


- Aantal kamers: 5 /  Aantal slaapkamers: 4


- Aantal badkamers: 1


- Parkeerruimte: op de ruime oprit, onder carport, in garage.


- Aanwezig: oprit, carport, garage,serre/berging aan garage


- Ligging tuin: zuidoost / Tuin bereik: via de woning en 

achterom

TECHNISCHE GEGEVENS

- Warmwatervoorziening: HR cv-ketel ( Remeha Avanta 2009)


- Verwarmvoorziening: HR cv-ketel (Remeha Avanta  2009)


- Voorzieningen: Knieschotten/kelderkast


- Mechanische ventilatie: aanwezig


- Isolatie: dakisolatie en spouwmuur aanwezig


- Dubbel glas: geheel


- Glasvezel kabel, TV kabel aanwezig


- Kozijnen: hout/aluminium

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


