
REGENBOOGWEG 31
NIEUWE WETERING

VRAAGPRIJS € 400.000 K.K.

Meer Advies:

''Al uw woongemak, onder één dak!"





Wie wil er nu niet zo heerlijk rustig wonen in deze fijne, door de jaren heen netjes onderhouden, 
eengezinswoning. Vele jaren is hier met veel plezier gewoond en hebben zij genoten van zowel de woning als de 
omgeving. Nu is het tijd voor een nieuwe stap.  




De woning is v.v. een lichte leefruimte, 3 goede slaapkamers, een zolderkamer en biedt meer dan genoeg 
ruimte voor een gezin al dan niet met (toekomstige) kinderen. De achtertuin met stenen berging en achterom is 
zeer zonnig en vooral ook lekker ruim. 




Vanuit de bouw is de woning geïsoleerd en is er geïnvesteerd in 12 zonnepanelen.




Indeling: entree, ruime lichte hal, meterkast en een vrijdragend toilet met fonteintje. De fijne lichte leefruimte 
heeft een tuingerichte woonkamer met ruime trapkast,  deur naar de bijkeuken met bergruimte en een deur 
naar de achtertuin. Aan de voorzijde bevindt zich de halfopen keuken voorzien van een lichte inrichting in 
hoekopstelling met inbouwapparatuur zoals een vaatwasser, koel/vriescombinatie, oven, 1 ½ spoelbak,  5 pits 
gaskookplaat en afzuigkap. 




1e verdieping; overloop, ruime hoofdslaapkamer met vaste kastenwand aan de voorzijde, 2e ruime kamer met 
een dakvenster aan de achterzijde, 3e prima kamer met dakraam tevens aan de achterzijde. De badkamer is 
netjes, volledig voorzien van licht tegelwerk, een grote inloopdouche met glaswand en zitje, een vrijdragend 
toilet en wastafel.




Vaste trap naar zolderverdieping: grote voorzolder met aan beiden zijden onder de schuine kanten veel 
bergruimte. Tevens bevindt zich hier de aansluiting wasmachine, mechanisch ventilatie systeem, de opstelling 
van de CV-combiketel (Nefit Topline 2013) en de omvormer van de zonnepanelen.




De zolderkamer is v.v. een groot dakraam en kan prima gebruikt worden als slaapkamer, hobbyruimte of een 
mooie thuiswerkplek.




Zowel de voor- als de achtertuin zijn netjes onderhouden met volop zon in de ruime achtertuin gelegen op het 
westen. Je kunt hier heerlijk beschut zitten. Daarnaast zijn er borders met groen met mooie planten en struiken. 
De stenen berging is ruim en natuurlijk kun je ook achterom via de poort. Nog niet zolang geleden is er aan de 
achterzijde een pleintje gemaakt met veel parkeervakken en een fijne speelplaats voor de kinderen. 




Aan de voorzijde heb je uitzicht op Natuurbelevingstuin “De Bult” en via een voetgangersbruggetje in de straat 
loop je zo het bos in. Hier kun je heerlijk wandelen en spelen met de kinderen. Recentelijk is er zelfs vanaf De 
Bult een leuk sportpad aangelegd. Voor jong en oud een geweldige plek in de natuur. Voor de inwendige mens 
kun je op korte loopafstand terecht bij restaurant “Tussen Kaag en Braassem” met een terras aan de Ringvaart. 
En vanaf de Regenboogweg steek je binnen een mum van tijd de Ringvaart ook met de auto over en ben je 
binnen 5 minuutjes op de A4 of A44. Centraler kan het bijna niet! 



KENMERKEN
Overdracht

Vraagprijs € 400.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1991

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 149 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 105 m²

Inhoud 375 m³

Oppervlakte externe bergruimte 7,1 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan park

Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij snelweg

 

Tuin

Type Voortuin



KENMERKEN
Oriëntering Oosten

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering West

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

CV ketel Nefit topline

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2013

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTER



LOCATIE OP DE KAART



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Tuinhuis/buitenberging

Vijver

Broeikas

Vlaggenmast

Zonnepanelen X

 

Woning

Alarminstallatie

Schotel/antenne

Brievenbus

(Voordeur)bel X

Rookmelders

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Geiser

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Airconditioning

Kokend waterkraan

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard

Allesbrander

Kachels

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage X

Vast bureau

Spiegelwanden

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

Waterslot wasautomaat

Sauna

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen X

Telefooninstallatie

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X

LIJST VAN ZAKEN





























INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Noordeinde 33 | 2371 CM | Roelofarendsveen



 071-3319019 | makelaardij@meer-advies.nl | meer-advies.nl


