
Rijnstraat 6 
Amerongen

VRAAGPRIJS:
€ 298.000,- K.K.

Welkom,
kijk verder!



Welkom bij Makelaardij Luckerhof

Bedankt voor uw belangstelling.
Door middel van deze verkoopbrochure geven wij u een 
zo goed en compleet mogelijk beeld van de woning.

Heeft u na het lezen vragen, aarzelt u dan niet om
contact met ons op te nemen.

Vragen over de verkoop van uw eigen woning of over de 
mogelijkheden tot aankoopbegeleiding?
In een vrijblijvend en persoonlijk gesprek informeren 
wij u graag over de mogelijkheden en wat we voor
elkaar kunnen betekenen.

Overstraat 33
3958 BS Amerongen

0343 - 456 490
info@luckerhof.nl
www.luckerhof.nl

Enthousiaste groet,
Truus, Jacqueline, Marian, 

Jannet en Rosanne



- MAKELAARDIJ LUCKERHOF PRESENTEERT -

 Wij nemen u graag verder mee om deze hoekwoning 
aan u te laten zien. Wordt dit uw nieuwe thuis? In het 
oude dorp van Amerongen staat deze uitgebouwde 
hoekwoning met vrijstaande garage en eigen oprit. 
De authentieke gevel met de bijbehorende luiken geeft 
de charme weer van het wonen in het oude dorp
 Amerongen. De woning biedt onder andere een
 tuingerichte woonkamer met een sfeervolle hout-
kachel, een kleine woonkeuken, 3 slaapkamers en een 
badkamer met nog de authentiek granieten vloer. De 
besloten achtertuin ligt op het zuidoosten en is
opgedeeld in een zonneterras en moestuin.

Karakteristieke,
uitgebouwde hoekwoning in 
het “oude dorp”   

BIJZONDERHEDEN

- Gelegen in sfeervolle “oude dorp”  
   van Amerongen
- Vrijstaande garage met 
    smeerput
- Buitenschilderwerk is verouderd



KENMERKEN

Maak kennis met de kenmerken van 
de woning. Heeft u vragen over de 
kenmerken, wilt u een bezichtiging 
aanvragen of meer informatie
ontvangen? Neem dan contact met 
ons op. De contactgegevens vind u 
op de vorige pagina.

Soort
Type

Slaapkamers
Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte
Inhoud

Bouwjaar
Tuin

Garage
Verwarming 

Isolatie
Aanvaarding

eengezinswoning
hoekwoning
3
 94 m²
 252 m²
 379m³
ca. 1873
zuidoost
vrijstaand steen
CV
Gedeeltelijk
in overleg

* Alle informatie in deze brochure bevat slecht een globale omschrijving van het object. De informatie berust 
deels op door derden aan ons kantoor verstrekte gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze informatie
verwerkt, doch kunnen wij ten aanzien van de juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden.



KEUKEN

Gesloten keuken met praktische 
vaste kast voor al uw proviant. 
De complete keuken is voorzien van 
een 4-pitsgasfornuis, afzuigkap, 
oven, koelkast en vaatwasser. 
Er is zelfs nog plek voor een gezellig 
eethoekje in de keuken. 
Lekker knus!





WOONKAMER

De woning is aan de achterzijde 
uitgebouwd. Hierdoor is er een 
heerlijke ruimte ontstaan in de
woonkamer. Die tevens is voorzien 
van een gezellige openhaard.

Deze woning biedt zeker mogelijk-
heden, de basis is immers goed. 
Toplocatie en ruimte in de woning, dat 
biedt perspectief!



SLAAPKAMERS

Op de 1e verdieping zijn 3 nette 
slaapkamers te vinden. Aan de 
achterzijde is de ouderslaapkamer 
met vaste kasten en balkondeur 
naar het balkon. De andere 2 slaap-
kamers liggen aan de voorzijde en 
hebben een dakkapel waardoor er 
meer ruimte is gecreëerd.
Op de 2e verdieping bevindt zich 
nog een praktische bergzolder.



TUIN

De achtertuin heeft een goede ligging 
op het zuidoosten en is opgesplitst in 
een moestuin en zonneterras. 
Ook aan de auto is gedacht want er is 
zowel een vrijstaande stenen garage 
als een ruime eigen oprit waarbij plek 
is voor meerdere auto’s. De
vrijstaande garage heeft een berg-
zolder en als extra een smeerput.

Mogelijkheden genoeg!



- BEGANE GROND , 1E VERDIEPING -



- 2E VERDIEPING, VLIERING -



- KADASTERKAART -


