
TE KOOP
ARNHEM, Johan de Wittlaan 42


Vraagprijs € 485.000,- K.K.

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



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:

Gebouwgebonden buitenruimte:


Verwarming:

Isolatie:




Energielabel:

1934

Hoekwoning

4

625.29 m³

128.90 m²

271 m²

51,40 m²

38,70 m²

cv ketel

dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuur en 
gedeeltelijk dubbelglas

D



Omschrijving
Houd jij van stads wonen in een authentieke woning met originele elementen? Maar wil je 
ook graag een grote tuin en parkeren voor de deur? Dan is deze sfeervolle jaren 30 
hoekwoning jouw droomhuis!




De woning staat aan de rand van het gezellige centrum van Arnhem met leuke winkels, 
horecagelegenheden en dichtbij de populaire wijken Statenkwartier en Spijkerkwartier. 




Uniek voor deze omgeving is dat de woning niet is gesplitst; je hebt 4 volledige woonlagen! 





Indeling:




Souterrain:


Een volledige verdieping die ook van buiten (toegang vanuit de tuin) uit te bereiken is, omdat 
de tuin lager ligt. Hier vind je de berging met cv opstelling, een aparte voorraadkelder en er is 
een waskamer met aparte elektra groepen voor de wasmachine en droger. Van binnenuit 
kom je met een vaste trap in de hal van de begane grond. Het souterrain is voorzien van 
inbraakvrijglas.





Begane grond:


Entree met originele terrazzo vloer, deze is ook doorgelegd in het separate toilet. De toegang 
naar het souterrain en de trapopgang naar de eerste verdieping. Vanuit de hal komen we de 
ruime en lichte woonkamer binnen met openslaande deuren naar het terras, waar je heerlijk 
kunt genieten in de zon. De half open keuken met diverse inbouwapparatuur, waaronder een 
gaskookplaat, oven, vaatwasser, afzuigkap en koelkast.  De woonkamer en keuken zijn aan de 
achterzijde voorzien van elektrische rolluiken.





Eerste verdieping:


Overloop die toegang biedt naar 2 (voorheen 3) ruime lichte slaapkamers met grote 
raampartijen, badkamer met douche, bad en toilet.





Tweede verdieping:


Middels de vaste trap komen we bij een grote open ruimte met vliering. Door de dakkapel en 
de dakramen is er veel natuurlijk licht en heeft deze verdieping een tal aan mogelijkheden: 
denk hierbij aan het realiseren van 2 extra slaapkamers en een tweede badkamer, kantoor, 
relaxruimte, atelier etc.





Tuin:


Een heerlijke tuin op het zuiden die middels de trap vanaf het ruime terras is te bereiken en 
maar liefst 25 meter diep is. 





Omgeving:


De locatie van deze hoekwoning is ideaal: aan de statige Johan de Wittlaan, die enkele jaren 
geleden volledig opnieuw is ingericht, waardoor deze verkeersluwer en groener is geworden. 
Door de ligging vlakbij de binnenstad heb je alle voorzieningen in de buurt. Het centraal 
station is snel en gemakkelijk te bereiken, de openbaarvervoervoorzieningen zijn uitstekend 
en natuurlijk diverse uitvalswegen. 







Bijzonderheden: 

• Bouwjaar 1934

• Perceeloppervlakte ca. 271 m²  

• Inhoud woning ca. 625,29 m³ 

• Woonoppervlakte ca. 128,90 m² 

• Buitenzijde in 2021 geschilderd

• Woning is niet gesplitst

• Het souterrain is voorzien van inbraakvrijglas

• Nabij centrum Arnhem en diverse uitvalswegen

• Energielabel D 




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




In de koopakte zullen de volgende clausules worden opgenomen:

• Ouderdomsclausule: het woonhuis dateert uit 1934 en voldoet niet aan het huidige 
bouwbesluit.

• 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



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie
JOHAN DE WITTLAAN 42


Arnhem



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Tuinhuis/buitenberging

Vijver X

Broeikas

Vlaggenmast

Zonnepanelen

Rozenstruik, tuinbeelden en tuinbanken X

 

Woning

Alarminstallatie

Schotel/antenne

Brievenbus

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens

Rolluiken achter X

Zonwering binnen

Vliegenhorren

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen, slaapkamer verdieping achter X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Close-in boiler

Geiser

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

Airconditioning

Kokend waterkraan

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard

Allesbrander

Kachels

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Inbouwkoelkast X

Wasmachine X

Wasdroger X

Vriezer X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage X

Vast bureau

Spiegelwanden

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat

Sauna

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen X

Telefooninstallatie

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem

Lijst van zaken



Koopstek en VBO: 
samen gaan we voor kwaliteit!

Koopstek is aangesloten bij een gerenommeerde brancheorganisatie:
VBO voor makelaars en taxateurs.

Deze branchevereniging werd in 1985 opgericht om de kwaliteit en
integriteit van makelaars te kunnen waarborgen. Die waarborg biedt u een
belangrijke zekerheid.
Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen, wij worden regelmatig bijgeschoold
en moeten ons houden aan een beroeps- en gedragscode. Daarnaast is er
een onafhankelijke tuchtcollege dat toeziet op ons handelen.



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


