
TE KOOP
ARNHEM, Van Borselenstraat 100


Vraagprijs € 195.000,- K.K.

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



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:

Verwarming:


Isolatie:

Energielabel:

1969

Gallerijflat

2

203 m³

60.50 m²

10,40 m²

6,20 m²

blokverwarming

dakisolatie, muurisolatie, dubbelglas

voorlopig E



Omschrijving
Relaxed wonen in de wijk Presikhaaf!




Een fijn en ruim 2 kamer hoekappartement, gelegen op de 4e verdieping van het 
appartementencomplex, met een externe berging op de begane grond.

Het appartement biedt veel privacy, rust en heeft een mooi ruim overkapt hoekbalkon om 
heerlijk te genieten van de zon. 





Indeling:


De gezamenlijke entree bevindt zich aan de zijkant van het gebouw met bellenbord en 
intercom, hier zijn ook de brievenbussen, de toegang tot het trappenhuis en de lift. 

Middels een van deze twee komen wij bij het appartement en zodra je de voordeur opent 
kom je in de hal die toegang geeft tot alle vertrekken. In de hal bevinden zich ook de meter- 
en de provisiekast en het toilet. De ruime woonkamer heeft veel natuurlijke lichtinval en 
doordat de muur van de woonkamer naar de keuken is doorgebroken is er één geheel 
gecreëerd. Vanuit de woonkamer is er toegang tot het balkon waar je heerlijk kunt vertoeven. 
De half open keuken is voorzien van een dubbele spoelbak, inductie kookplaat, afzuigkap, 
vaatwasser, koel/vriescombinatie, combimagnetron en witgoedaansluiting. 




Vanuit de grote slaapkamer is de badkamer te bereiken en deze is v.v. een douche en 
wastafel.




In de onderbouw van het appartementencomplex bevindt zich een berging van ca. 6,20 m² 
behorende bij het appartement. 

Bij het complex is ruim voldoende gratis openbare parkeergelegenheid aanwezig. 

De maandelijkse VVE bijdrage is ca. € 171,26 per maand (inclusief stookkosten).





Omgeving:


Vlakbij is het moderne winkelcentrum Presikhaaf met een ruime keuze aan winkels, boetieks, 
horeca, supermarkten en andere faciliteiten.

Het Park Presikhaaf en het gezellige en bruisende centrum van Arnhem is op fietsafstand. In 
de directe omgeving zijn er ook diverse uitvalswegen zoals de snelwegen A12 en A34.





Bijzonderheden:


• Bouwjaar 1969

• Inhoud appartement ca.  203 m³ 

• Woonoppervlakte ca. 60,5 m²  

• VVE bijdrage ca. € 171,26 per maand (inclusief stookkosten)

• Veel privacy door de ligging op de hoek

• Uitstekende ligging nabij winkelcentrum Presikhaaf en Park Presikhaaf, een waterrijk park 
met eetgelegenheid en Skatepark, 

• Diverse busverbindingen en uitvalswegen in de directe omgeving

• Goede functionerende VVE




 Geïnteresseerd, nieuwsgierig of vragen? Wij staan voor u klaar! Bel of mail gerust!











In de koopakte zal de volgende clausule worden opgenomen:

• Er zal een  waarborgsom/bankgarantie gesteld worden van 10% van de daadwerkelijk 
koopprijs.




Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een 
bod of om in onderhandeling te treden. 

Aan de gegevens die in de brochure staan vermeld kunnen geen rechten worden ontleend.















Plattegrond



Plattegrond



Locatie
VAN BORSELENSTRAAT 100


Arnhem



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting

Buitenverlichting

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Tuinhuis/buitenberging

Vijver

Broeikas

Vlaggenmast

Zonnepanelen

 

Woning

Alarminstallatie

Schotel/antenne

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens

Rolluiken/zonwering buiten

Zonwering binnen

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren

Close-in boiler

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Geiser X

Thermostaat

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

Airconditioning

Kokend waterkraan

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard

Allesbrander

Kachels

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage

Vast bureau

Spiegelwanden X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

Waterslot wasautomaat X

Sauna

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen

Telefooninstallatie

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X

Lijst van zaken



Wij zijn VBO makelaar omdat:

◊ Wij staan voor kwaliteit en  integriteit
◊ Wij een betrokken makelaar zijn en het belang van u, onze opdrachtgever, 

nooit uit het oog verliezen
◊ Wij deskundig zijn en de lokale markt kennen als geen ander
◊ Wij praktijkgericht werken en problemen creatief oplossen
◊ Wij servicegericht en flexibel zijn
◊ Wij duidelijk en helder zijn over de werkzaamheden en kosten
◊ Wij onze woningen op vele woningsites kunnen plaatsen, waaronder 

Funda.nl
◊ Wij u tijdens het gehele traject kunnen begeleiden
◊ Wij ook betrokken zijn na de overdracht van uw woning



CONTACT

DE SLEUTEL TOT  
UW WOONWENS

WWW.KOOPSTEK.NL
INFO@KOOPSTEK.NL
TEL.: 085-0470804

VOLG ONS OP


