
VOLGER 14, ELST

€ 750.000 k.k.

www.volger14.nl



Volger 14, Elst

In één van de mooiste wijken van Elst bieden wij met veel enthousiasme deze prachtige vrijstaand
geschakelde woning (212 m²) met verlengde garage, 5 uitstekende slaapkamers én 2 badkamers aan.

De grote living, de inpandige garage (25 m²) met aangrenzende wasruimte / bijkeuken en de fraai
aangelegde tuin maken het bijzondere plaatje compleet. De tuin is circa 13 meter diep en daarom, ondanks
de ligging op het noorden, verrassend zonnig.

De woning staat in een kleinschalig en exclusief uitbreidingsplan aan de rand van Elst. In de directe
omgeving zijn een sportschool, sportvelden, een basisschool en een middelbare school aanwezig.

Parkeren kan op eigen terrein en in de directe omgeving zijn ook openbare parkeerplaatsen aanwezig.

Enthousiast geworden? Neem dan contact met ons kantoor op voor een bezichtiging, je bent van harte
welkom.

Voor deze woning is een unieke website (volger14.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto’s kunt
bekijken en alle documentatie (zoals de brochure) kunt downloaden.

Indeling:
Overdekte zij-entree, ruime hal met trapopgang, toilet met wandcloset en fonteintje, grote U- vormige living
met openslaande deuren naar de tuin. De open keuken heeft een moderne inrichting voorzien van diverse
inbouwapparatuur. Via de keuken is een grote provisieruimte bereikbaar, die op zijn beurt weer in verbinding
staat met de garage. Vanuit de garage is de wasruimte / bijkeuken bereikbaar.

1e Verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers van 15.5 m², 10 m² en 11 m² waarvan 1 met een inloopkast. De eerste badkamer
heeft een ligbad, 2e wandcloset, douche en een wastafelmeubel. De tweede badkamer heeft een douche, een
3e wandcloset en een wastafelmeubel.

Via een vaste trap naar de 2e verdieping:
Overloop, berging, 2 grote slaapkamers met elk een dakkapel.

Algemene informatie:
- Goede isolerende voorzieningen (energielabel A);
- Fraai aangelegde tuin met eigen achterom;
- Oprit met ruimte voor 2 auto’s;
- C.v. installatie met combiketel (Nefit; 2021).



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 750.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2006
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 212 m2

Overige inpandige ruimte 29 m2

Perceeloppervlakte 484 m2

Inhoud 858 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 2 douches, 2 toiletten, 2 wastafelmeubels en 1 ligbad
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Glasvezel kabel, mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2021, eigendom

Kadastrale gegevens

Elst M 1517
Oppervlakte 484 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 196 m2 (13.5m diep en 14.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Plattegrond







Plattegrond 3D







Vragenlijst






























