TE KOOP
ARNHEM, Utrechtsestraat 25
Vraagprijs € 220.000,- K.K.

085-0470804 | info@koopstek.nl | koopstek.nl

Kenmerken
& specificaties
Bouwjaar:
Soort:
Kamers:
Inhoud:
Woonoppervlakte:
Externe bergruimte:
Verwarming:
Isolatie:

1955
GALERIJFLAT
3
ca. 250 m³
ca. 85 m²
ca. 9 m²
blokverwarming
Vloerisolatie en dubbelglas

Omschrijving
Wat een geluk! In deze krappe markt mogen wij je een fantastisch 3-kamerappartement te
koop aanbieden op een toplocatie in Arnhem Centrum.
Op 5 minuten loopafstand van het gezellige stadscentrum van Arnhem, waar je heerlijk een
terrasje kan pakken na een drukke werkdag. Wil je erop uit, dan ligt op steenworp afstand het
Centraal Station waar je de bus en/of trein kan pakken naar iedere bestemming die je wenst.
Je bevindt je ook nabij diverse uitvalswegen. Een goede combinatie voor woon- werkverkeer!
Het ruime en lichte 3-kamerappartement is gelegen op de 3e woonlaag van een kleinschalig
appartementencomplex.
De hoofdentree heeft een toegangscontrole, trappenhuis en lift en op de begane grond van
het complex is de ruime berging (van ca. 3 x 3 mtr.) die bij het appartement hoort.
Indeling:
Entree/hal met meterkast en toilet, bergkast en toegang naar alle vertrekken.
Ruime en lichte doorzonwoonkamer met toegang naar het balkon, dichte keuken voorzien
van diverse apparatuur en 2 slaapkamers. De recentelijk gerenoveerde strakke badkamer is
voorzien van een douche, wastafel en een aansluiting voor de wasmachine. Zowel vanuit de
woonkamer, de keuken als van een van de slaapkamers heeft u toegang tot het balkon waar u
een weids uitzicht heeft. Genieten dus!
Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1955
- Woonopp. ca. 85 m²
- Inhoud ca. 250 m³
- Verwarming d.m.v. blokverwarming
- Intercom met toegangscontrole
- Lift
- Ruime berging op de begane grond van het appartementencomplex
- Op loopafstand van het centrum en het Arnhem Centraal Station en diverse uitvalswegen!
- Service kosten bedragen € 246,- per maand, inclusief het voorschot van € 66,- voor de
verwarmingskosten.
- Actieve VVE
Geïnteresseerd, nieuwsgierig of vragen? Wij staan voor je klaar! Bel, app of mail gerust!

Plattegrond

Kadastrale kaart

Locatie
UTRECHTSESTRAAT 25
Arnhem

LIJST VAN ZAKEN, behorende bij
Object : Utrechtsestraat 25 te Arnhem
Datum : 30 april 2021
Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning
achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over gemaakt worden, dan
houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning achterblijft en door de verkoper mee
wordt genomen.
Blijft achter
Blijft achter

Gaat mee
Gaat mee

Kan worden
overgenomen
Kan worden
overgenomen

N.v.t.
N.v.t.

Buiten
Tuinaanleg/bestrating/beplanting
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder
Tuinhuis/buitenberging
Vijver
Broeikas
Vlaggenmast
Zonnepanelen

























































































































Woning
Alarminstallatie
Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Rookmelders
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie
Screens
Rolluiken/zonwering buiten
Zonwering binnen
Vliegenhorren
Raamdecoratie, te weten
Gordijnrails
Gordijnen
Rolgordijnen
Vitrages
Jaloezieën/lamellen
Vloerdecoratie, te weten
Vloerbedekking/linoleum
Parketvloer/laminaat
Plavuizen

Naam kantoor: Koopstek
Object: Utrechtsestraat 25, 6811 LS Arnhem

Paraaf Verkoper:
† i_93853e4f-7d 06-4b 84-9cc1-6690844a3146†

Paraaf Koper:
---

1 van 3
van 13



Blijft achter

Gaat mee

Kan worden
overgenomen

N.v.t.

Warmwatervoorziening / CV
CV met toebehoren
Close-in boiler
Geiser
Thermostaat
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
Airconditioning
Quooker



































































































































Open haard, houtkachel
(Voorzet) open haard
Allesbrander
Kachels
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
Keukenmeubel
(Combi)magnetron
Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis
Oven
Vaatwasser
Afzuigkap/schouw
Koelkast/vrieskast
Wasmachine
Wasdroger
Verlichting, te weten
Inbouwverlichting / dimmers
Opbouwverlichting
(Losse) kasten, legplanken, te weten
Losse kast(en)
Boeken/legplanken
Werkbank in tuinhuis
Vast bureau
Spiegelwanden

Naam kantoor: Koopstek
Object: Utrechtsestraat 25, 6811 LS Arnhem

Paraaf Verkoper:
† i_93853e4f-7d 06-4b 84-9cc1-6690844a3146†

Paraaf Koper:
---

2 van 3
van 13


Blijft achter

Gaat mee

Kan worden
overgenomen

N.v.t.

Sanitaire voorzieningen
Badkameraccessoires
Toiletborstel
Wastafel(s)
Toiletaccessoires
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Sauna

































































Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten
Radiatorafwerking
Voorzetramen
Isolatievoorzieningen
Overige zaken, te weten:
Kast in de berging
Vrieskist in de berging
Tuinbank en tuinmeubels

Naam kantoor: Koopstek
Object: Utrechtsestraat 25, 6811 LS Arnhem

Paraaf Verkoper:
† i_93853e4f-7d 06-4b 84-9cc1-6690844a3146†

Paraaf Koper:
---

3 van 3
van 13
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