
TE KOOP
ARNHEM, Utrechtseweg 145 46


Vraagprijs € 230.000,- K.K.

026-4464300 | wonen@mauritshuis.info | mauritshuis.info



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:

Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:

Verwarming:


Isolatie:

Energielabel:

1968

GALERIJFLAT

2

198.10m³

60.90m²







4.30m²

6.50m²

-

dubbel glas

C



Omschrijving



Let op: leeftijdsgrens minimaal 50 jaar. 




Omgeving


Het appartement is gelegen op een waanzinnige locatie, namelijk aan de Rijn. Om de hoek 
van het appartementencomplex ligt het park "de Hes". Lekker om even een frisse neus te 
halen. Voor de boodschappen kunt u aan de overkant van het appartementencomplex 
terecht. Heeft u zin om uitgebreider te winkelen of om lekker uit eten te gaan? Het centrum 
van Arnhem ligt op drie autominuten van de woning af. Arnhem heeft een breed en divers 
winkelaanbod, maar biedt ook zeker veel leuke restaurants en cafés. Bent u een 
kunstliefhebber? Museum Arnhem ligt in de buurt van het appartement. Maakt u gebruik van 
het openbaar vervoer? Er is een busstation aan de voorzijde van het appartementencomplex 
en op zes minuten fietsen bent u op Arnhem centraal station.




Er is een huismeester en een receptioniste ('s ochtends) op doordeweekse dagen aanwezig. 
Het appartementen gebouw heeft verschillende voorzieningen zoals een fitnessruimte, 
recreatiezaal en logeerkamers.





Indeling


Het appartementencomplex heeft aan de voorzijde een gezamenlijke ingang met daarbij een 
intercom. Het appartement is zowel met een trap als met een lift te bereiken, ideaal! De 
indeling van het appartement bestaat uit een hal, keuken, badkamer, toilet, woonkamer met 
aansluitend een balkon. Zodra je het appartement binnenstapt, komt u in de ruime hal. De 
keuken is klein maar fijn, maar voorzien van alle gemakken! Zo is er een oven, vaatwasser, 
afzuigkap, keramische kookplaat en koelkast met vriesvak, daarbij heeft u een leuk uitzicht 
naar buiten. De woonkamer heeft een mooie lichtinval en aaneensluitend een balkon met 
prachtig uitzicht over de Rijn en de Uiterwaarden! De slaapkamer heeft een goed formaat en 
is volledig naar eigen smaak in te richten. Koopt u graag kleding? Geen zorgen, er is genoeg 
ruimte voor een grote kledingkast in de slaapkamer! De badkamer is te bereiken via de 
slaapkamer en is voorzien van een douche, wastafelmeubel en aansluiting voor de 
wasmachine. Het toilet bevindt zich in een aparte ruimte en is te bereiken via de hal. 





Bijzonderheden


- Energielabel C

- Prachtig uitzicht over de Rijn en Uiterwaarden

- Aanvaarding in overleg

- Lift aanwezig

- Balkon op het Zuiden gelegen

- Openbaar parkeren

- Bijdrage VVE: € 359,50 (inclusief verwarming & water)

- Gemeenschappelijke fietsenberging

- Leeftijdsgrens van 50 jaar, verplicht kennismakingsgesprek 




Bent u na het lezen van deze tekst enthousiast geworden? Neem dan contact met ons op om 
een bezichtiging in te plannen.



















Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie
UTRECHTSEWEG 145 46


Arnhem



Bekijk deze 

woning online!

 https://www.mauritshuis.info/woningaanbod/koop

Utrechtseweg 145 46, Arnhem



Utrechtseweg 153

6862 AH Oosterbeek




026-4464300


wonen@mauritshuis.info

mauritshuis.info


