
TE KOOP
OOSTERBEEK, St.Bernulphusstraat 7 G


Vraagprijs € 550.000,- K.K.

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



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte::

Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:

Verwarming:


Isolatie:

Energielabel:

1910

BOVENWONING

3

463.16m³

125.40m²

9.40m²

5m²

cv-ketel

dakisolatie, muurisolatie, dubbelglas

C



Omschrijving
Stelt u zich eens voor.... 




Geweldig wonen op loopafstand van het gezellige centrum van Oosterbeek! Dit appartement 
is gelegen in een voormalige jongensschool. Het appartement zal u verrassen door de hoge 
raampartijen en plafonds. De vide zorgt voor een speelse uitstraling in dit loft appartement. 
Het appartement heeft een oppervlakte van circa 125 m2, energielabel C, parkeren kan op 
eigen terrein en er is een ruime berging voor fietsen en extra opslag. Graag nemen wij u mee 
in een klein stukje geschiedenis over de transformatie van het pand. 




De Rooms-Katholieke jongensschool aan de Sint Bernulphusstraat 7 is gebouwd in 1910 en 
was zoals de naam al doet vermoeden een jongensschool. In opdracht van Schipper Bosch is 
het pand herontwikkeld en hebben de voormalige leslokalen hebben plaatsgemaakt voor 
luxe, ruime woningen met veel lichtinval. Er zijn 6 riante loftappartementen en 1 luxe 'tiny 
house' gerealiseerd met behoud van de sfeer en de kwaliteit van het oorspronkelijke pand. 




U woont "om de hoek" van het gezellige centrum van Oosterbeek, met bijvoorbeeld de 
Weverstraat, een straat met vele (speciaal)winkels, restaurantjes, koffie/espressobar, u haalt al 
u dagelijkse boodschappen. Sportief gezien biedt Oosterbeek vele mogelijkheden bij een van 
de verenigingen, clubs of fitnesscentra. De bossen en de uiterwaarden van de Rijn lenen zich 
uitstekend voor heerlijke wandelingen/fietstochten. Wilt u een hapje buiten de deur eten? 
Dan heeft u in Oosterbeek en omgeving voldoende keuzes uit restaurants. 

























































Indeling

Via de centrale entree met bellenplateau komt u via de trap bij het appartement gelegen op 
de tweede woonverdieping. Via de hal met meterkast, toilet met fonteintje komt u via de 
toegangsdeur in de lichte, luxe woonkeuken. Deze is voorzien van een kookeiland met 
inductiekookplaat met afzuiging in één, koelkast, vriezer, vaatwasmachine en twee combi-
ovens, naast het spoelgedeelte is er voldoende ruimte voor een gezellige coffee corner. Een 
fijne plek voor uw koffiemachine en om de mooiste koffiekopjes uit te stallen. Aan het 
kookeiland is er plek voor 4 personen om gezellig te ontbijten of om te borrelen. Koken doet 
u hierdoor niet meer alleen, nu kan iedereen aanschuiven, zo gezellig! Bent u een 
wijnliefhebber? Het kookeiland is voorzien van een wijnklimaatkast. 




Grenzend aan de keuken vindt u de bijkeuken met de aansluitingen voor het witgoed, cv-
installatie en nog wat extra opbergruimte voor bijvoorbeeld voorraad. 




De gezellige eethoek is gesitueerd tussen de keuken en de woonkamer, de perfecte plek om 
lekker lang te dineren met een groter gezelschap. Na het dineren verplaatst u zich moeiteloos 
naar het zitgedeelte. Wat kenmerkend is door het hoge plafond en het vele lichtinval door de 
grote raampartijen. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot het balkon, gelegen op het 
zuid-oosten. Hier kunt u in de ochtend heerlijk genieten van een kopje koffie en de krant in de 
zon. 




Via de vaste trap komt u op de derde verdieping, de vide is een geschikte werkplek met leuk 
uitzicht op de woonkamer en buiten. Zo blijft u toch in contact met de rest van het huis! De 
vide geeft toegang tot twee ruime slaapkamers en een badkamer met wastafelmeubel, 
douche, ligbad en toilet. 




Kortom een fantastisch loft appartement, in Oosterbeek in een historisch pand, luxe 
uitgevoerd. 





Bijzonderheden: 


- Volledig gerenoveerd in 2018

- Instapklaar 

- Luxe keuken

- Circa 125 m2

- Energielabel C 

- Vloerverwarming

- Parkeren op eigen terrein 

- Actieve en gezonde VvE, bijdrage 151,- per maand 

- Aanvaarding in Overleg 




De informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Alle verstrekte 
informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in 
onderhandeling te treden. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard 
voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.



















Plattegrond
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Kadastrale kaart



Locatie
ST.BERNULPHUSSTRAAT 7 G


Oosterbeek



Bekijk deze 

woning online!

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

St.Bernulphusstraat 7 G, Oosterbeek



Utrechtseweg 153

6862 AH Oosterbeek




026-4464300


wonen@mauritshuis.info

mauritshuis.info


