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INTRO
Royaal aan het water wonen op een prachtige locatie in 

Veenendaal? Dan is deze zeer ruime geschakelde woning iets 

voor u. Met vier slaapkamers, twee badkamers, een sfeervolle 

woonkamer en ruime keuken biedt deze woning ruimte aan een 

groot gezin. Een riante achtertuin aan een idyllisch watertje zorgt 

bovendien voor een optimale connectie met het heerlijke 

buitenleven. Authentieke details uit de jaren ’70, zoals een 

karakteristieke schouw, open haard, elegante wenteltrap en 

originele plavuizenvloer, zijn nooit verloren gegaan. Door 

bepaalde aspecten naar eigen wens te wijzigen, heeft u de 

mogelijkheid om een fraaie combinatie van originele 

woonelementen en eigentijdse luxe te creëren. Een oprit en 

garage met elektrische deur nemen ook uw parkeerzorgen weg. 

Een unieke kans voor gezinnen!



INFO
De woning is gelegen in de kindvriendelijke buurt Dragonder-Noord. Dit is een groene wijk met alle voorzieningen binnen 

handbereik, zoals een winkelcentrum, supermarkten, scholen, kinderdagverblijven en sportfaciliteiten. Op enkele minuten 

fietsafstand vindt u treinstation Veenendaal-De Klomp en met de auto bent u zo op de A12 en A30, waardoor omliggende 

steden snel te bereiken zijn. Het gezellige centrum van Veenendaal bereikt u binnen vijf minuten met de fiets, zodat u kunt 

genieten van het ruime horeca- en winkelaanbod. Voor de natuurliefhebbers bieden de vele natuurgebieden in de 

omgeving prachtige wandel- en fietsroutes. Kortom, een geweldige locatie voor gezinnen.



WOONKAMER
U betreedt de woning via de ruime hal, waar originele boerenplavuizen 

zich uitstrekken en een elegante wenteltrap in het oog springt. Deuren 

geven toegang tot het toilet, de bijkeuken en woonkamer. Bij binnenkomst 

in de woonkamer wordt u aangenaam verrast door de breedte van de 

achtergevel en de grote glazen pui die een royale hoeveelheid daglicht 

binnenlaat. De verbinding met de achtertuin is hierdoor optimaal, die via de 

schuifpui te bereiken is. Een karakteristieke schouw met open haard geeft 

de woonkamer karakter en zorgt voor veel sfeer. De woonkamer biedt 

ruimte aan een sfeervolle zithoek aan de voorzijde, met uitzicht op de 

voortuin. Aan de achterzijde is ruimte voor een comfortabele eethoek en 

eventueel een tweede zithoek. Hier vindt u ook de open keuken. De 

woonkamer is voorzien van een vloerbedekking.





KEUKEN
De open keuken is ruim opgezet en voorzien van een eiland met 

extra kast- en werkruimte. Daarnaast is de keuken uitgerust met 

diverse inbouwapparaten, zoals een vierpits gasfornuis, afzuigkap 

en koelkast. Een deur vanuit de keuken geeft toegang tot de 

bijkeuken. Hier vindt u de witgoedaansluitingen en is ruimte voor 

extra keukenapparatuur. Via de keukendeur, die voorzien van een 

ingebouwde hordeur, is er direct toegang tot de achtertuin.





SLAAPKAMERS
De overloop op de eerste verdieping geeft toegang tot vier slaapkamers, 

twee badkamers, een aparte toiletruimte en grote bergruimte met cv-

installatie. Drie slaapkamers bevinden zich aan de voorzijde van de woning, 

met een grootte van ongeveer 10 m², 10 m² en 15,5 m². De grootste kamer 

biedt ruimte aan een groot tweepersoonsbed en beschikt over een ruime 

inbouwkast. Deze kamer heeft een badkamer en suite, en geeft toegang tot 

een zonnig balkon met maximale privacy. Via een van de andere kamers 

aan de voorzijde bereikt u het tweede balkon. De vierde slaapkamer ligt 

aan de achterzijde en is ongeveer 11 m² groot. Alle slaapkamers profiteren 

van veel lichtinval en zijn voorzien van verschillende vloerbedekkingen. 


Er is tevens een zolder over de breedte van het huis die veel ruimte biedt.





BADKAMER
De badkamer en suite is betegeld en beschikt over twee wastafels 

en een ligbad. De tweede badkamer is ook betegeld en uitgerust 

met een inloopdouche en wastafel. Beide badkamers kunnen een 

moderniseringsslag gebruiken.



TUIN
De royale achtertuin aan het water is een fantastische plek om van de zon en het buitenleven te genieten. De tuin biedt 

ruimte aan verschillende zithoeken, zowel in de zon als ook in de schaduw, en u vindt hier een gazon, betegeld terras en 

beplanting. Door een hoge schutting en klimop heeft u veel privacy in de tuin. In de voortuin vindt u vooral planten en 

aangrenzend bevinden zich de oprit en garage met elektrische deur. De garage is ruim en biedt plek aan uw auto, fietsen 

en andere opbergspullen. Op de eerste verdieping vindt u nog twee ruime balkons, die te bereiken zijn via de 

slaapkamers aan de voorzijde. De ruime, zonnige voortuin biedt mogelijkheden voor een extra terras of nog meer 

parkeerruimte.





BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten, inhoud en energielabel
Gebruikersoppervlak wonen 157m²
Overig inpandige ruimte 38m²
Gebouwgebonden buitenruimte 10m²
Inhoud woning 673m³
Perceeloppervlakte 302m²
Energielabel C



Kadastrale gemeente Veenendaal

Sectie K

Nummer 2809

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING



ALGEMENE GEGEVENS

- Type woning: geschakelde woning


- Bouwjaar: 1975


- Verbouwjaar: 1998


- Aantal kamers: 5


- Aantal slaapkamers: 4


- Aantal badkamers: 2


- Parkeerruimte: één plek op eigen terrein 


- Aanwezig: dakkapel/berging/garage/zolder

TECHNISCHE GEGEVENS

- Warmwatervoorziening: Bosch combiketel 2010


- Verwarmvoorziening: Bosch combiketel 2010


- Openhaard


- Voorzieningen: buitenzonwering/zolder


- Mechanische ventilatie: aanwezig


- Isolatie: dakisolatie en spouwmuur


- Dubbel glas: beneden en deels boven


- Glasvezel kabel, TV kabel


- Kozijnen: kunsstof/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


