
BERGGRIND 8, RHEDEN

€ 575.000 k.k.

www.berggrind8.nl



Berggrind 8, Rheden

Er is een dringend tekort aan woningen met een volledig woonprogramma op 1 etage. Is een appartement
alleen niets voor u, en wilt u nog geen tuin missen? Kom dan zeker kijken bij deze geschakeld vrijstaande
semi-bungalow.

De grote slaapkamer, badkamer en de uitgebouwde woonkamer met veel lichtinval op de begane grond
zullen u dan absoluut aanspreken.

De woning staat op een gunstig punt in de wijk, met een vrije ligging aan de achterzijde en de zijkant. Het
resultaat? Rust, en een heerlijke plek om te genieten van de zon. De achtertuin ligt namelijk op het zuid /
westen en heeft ook nog eens een eigen achterom.

Door de recente bouw (2013) zijn de isolatievoorzieningen prima (energielabel A), de keuken en het sanitair
zijn modern. Geen grote verbouwingen dus!

Ook gezinnen kunnen hier zeker uit de voeten, want de verdieping biedt ruime mogelijkheden om extra
kamers en een 2e badkamer te maken.

Qua locatie kunt u zich het ook niet beter wensen. Alle (winkel)voorzieningen zijn letterlijk om de hoek
aanwezig. Een mooie wandeling of fietstocht in de natuur maken? Geen probleem, de entree van het
prachtige nationale park "Veluwezoom" bevindt zich op maar 600 meter.

De bereikbaarheid is goed, want Rheden heeft een treinstation en de snelwegen A-12 en A-50 zijn nabij
gelegen.

Voor deze woning is een unieke website (berggrind8.nl) beschikbaar waarop u o.a. fullscreen foto's kunt
bekijken en alle documentatie (o.a. de brochure) kunt downloaden.

Indeling:

Begane grond:
Entree, hal met trapopgang, meterkast, modern toilet met wandcloset en fonteintje. De ruime woonkamer
heeft veel lichtinval, een provisiekast en openslaande deuren naar de tuin. De straatgerichte open keuken
heeft een moderne inrichting voorzien van een gaskookplaat, afzuigkap, combi-oven en een vaatwasser.

Via een gang zijn de inpandige berging met wasmachine aansluiting, de moderne badkamer (douche,
wastafel en 2e wandcloset) en de grote slaapkamer met openslaande tuindeuren bereikbaar.

Verdieping:
Open verdieping met de mogelijkheid om meerdere slaapkamers en een 2e badkamer te maken. Via een
vlizotrap is de vliering bereikbaar.

Aanvullende informatie:
- Centrale verwarming met c.v. combiketel (Intergas; 2013);
- Kunststof kozijnen;
- De houten delen zijn in 2021 geschilderd;
- Glasvezelaansluiting;
- Parkeren op eigen terrein;
- Zonneboiler.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 575.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2013
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 136 m2

Overige inpandige ruimte 3 m2

Perceeloppervlakte 253 m2

Inhoud 556 m3

Indeling

Aantal kamers 2 (1 slaapkamer)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een vliering

Voorzieningen Glasvezel kabel, mechanische ventilatie, kabel TV en
zonnecollectoren

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel en zonneboiler
Type ketel Ketel Intergas HR gas gestookt uit 2013, eigendom

Kadastrale gegevens

Rheden C 1318
Oppervlakte 253 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 55 m2 (6.5m diep en 8.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Plattegrond







Plattegrond 3D







Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst
































