ARNHEM

Sloetstraat 55

Vraagprijs
€ 385.000,- k.k.

026-2053000 | info@loftmakelaars.nl
www.loftmakelaars.nl

Kenmerken
& specificaties

Bouwjaar:
1890
Soort:
bovenwoning
kamers:
5
Inhoud:
399 m³
Woonoppervlakte:
117 m²
Overige inpandige ruimte:
5 m²
Gebouwgebonden buitenruimte:
5 m²
Energielabel
D

Omschrijving
Op zoek naar een ruime gezinswoning die aanvoelt als een warme jas? Deze fraaie
bovenwoning beschikt over twee verdiepingen en is praktisch ingedeeld. Met haar drie
slaapkamers, luxe badkamer, fijne woonkamer met aangrenzende TV-kamer en eetkamer,
thuiswerk-kantoor en zonnig balkon heeft dit huis voor ieder wat te bieden. Bovendien is de
woning gelegen op een ideale locatie. Op loopafstand vindt u niet enkel het prachtige Sonsbeek
Park en het centrum van Arnhem, maar tevens meerdere eettentjes, een leuke speeltuin, een
basisschool en schattige boetiekjes. Maak dus vlug een afspraak om deze prachtige en
verzorgde woning te komen bezichtigen!
Indeling
Eerste verdieping
Wanneer u bij Sloetstraat 55 naar binnen stapt leidt de trap u naar de eerste verdieping. Een
lange hal geeft toegang tot alle vertrekken op deze verdieping, voorzien van een fraaie
eikenhouten vloer. Bij binnenkomst vindt u aan de linkerzijde een kantoorruimte met veel
lichtinval en klassieke inbouwkasten. Ideaal voor thuiswerken. Een deur verder loopt u de
woonkamer binnen. Deze is ruim, licht en gezellig; de houtkachel zorgt hier voor extra sfeer. Via
de zitkamer lopen we via de TV-kamer door naar de eetkamer. De eetkamer beschikt over
karakteristieke ingebouwde kasten voor uw servies. De openslaande deuren naar het balkon
zorgen voor een prettige lichtinval. De keuken staat in open verbinding met de eetkamer door
middel van een doorkijkje met bar. Vanuit de eetkamer is het gemakkelijk doorlopen naar de
keuken en hal. Aan deze zijde van de hal vindt u tevens een ruime toiletruimte. De keuken is
voorzien van alle gemakken, zoals een 4-pits fornuis, afzuigkap, oven en afwasmachine. De
bijkeuken biedt ruimte voor een grote koelkast.
Tweede verdieping
Wanneer u de tweede verdieping van de woning bereikt, bevindt u zich op een ruime overloop.
Aan uw rechterzijde bevindt zich een ingebouwde meterkast. De overloop kan door haar grootte
ideaal dienen als een tweede thuiswerkplek. De drie slaapkamers hebben allen hun eigen
karakter. De master-bedroom, welke zich aan het eind van de overloop bevindt, is zeer ruim met
karakteristieke elementen en biedt prachtig uitzicht over Arnhem. Het tweede slaapkamertje is
knus en de derde slaapkamer beschikt over riante inbouw kasten met veel opslagruimte. Op
deze verdieping vindt u tevens een luxe badkamer met veel lichtinval door een groot dakraam.
De badkamer is voorzien van vloerverwarming, toilet en een dubbele regendouche.
Buitenruimte
Grenzend aan de eetkamer, via openslaande deuren, vindt u een goed onderhouden balkon met
vrij uitzicht, gericht op het zuiden. Het is hier heerlijk vertoeven in het zonnetje.
Locatie
Zoals eerder vermeld, bevindt zich deze prachtige woning in een geliefde buurt met zowel het
gezellige centrum als de prachtige Arnhemse natuur op loopafstand. Ook vind u meerdere
eettentjes, een supermarkt alsook schattige boetiekjes om de hoek. Met een school en speeltuin
op een steenworp afstand, is deze locatie uitermate geschikt voor huishoudens met kinderen.

De buurtbewoners zijn betrokken bij elkaar en er worden gezellige activiteiten zoals buurt-BBQ's
georganiseerd. Mede door al deze faciliteiten en de gezellig sfeer is deze wijk geliefd en gewild.
Bijzonderheden
- Woonoppervlakte: 117 m²
- Overige inpandige ruimte: 5 m²
- Inhoud woning: 399 m³
- Bouwjaar: 1890
- Ideale ligging bij centrum Arnhem
- Sonsbeek Park op loopafstand
- Ruime woonkamer en naastgelegen TV-kamer
- Aparte eetkamer
- Keuken met inbouwapparatuur
- Aparte ruimte voor de wasmachine
- Balkon op het zuiden
- Kantoorruimte
- Luxe badkamer met dubbele regendouche
- Drie sfeervolle slaapkamers
- Multifunctionele overloop
- Merk CV en jaartal: Intergas 2013
- Recente renovaties: In 2013 is een nieuwe keuken en een muurdoorbraak naar de eetkamer
gerealiseerd. In 2018 is het pand buitenom geschilderd. Regulier onderhoud is goed bijgehouden.
De eiken vloer is voorjaar 2021 gereinigd en opnieuw in de olie gezet. De CV-ketel heeft
recentelijk een onderhoudsbeurt gehad.
- VvE bijdrage € 50,-- per maand
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Kadastrale kaart

Locatie
op de kaart

Lijst van zaken
Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

Woning - Interieur
Houtkachel

X

Designradiator(en)

X

Verlichting, te weten
- inbouwspots/dimmers

X

- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

X

- losse (hang)lampen

X

(Losse)kasten, legplanken, te weten
- Vaste kasten, planken en open kast systeem

X

- Metalen Ikea kasten en 'Pastoe' ladekast

X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten
- gordijnrails

X

- gordijnen

X

- rolgordijnen

X

- lamellen

X

- jaloezieën

X

- (losse) horren/rolhorren

X

Vloerdecoratie, te weten
- parketvloer

X

- houten vloer(delen)

X

- plavuizen

X

- vast plant slaapkamer

X

- traphekjes

X

Overig, te weten
- 'By Sidde' bankstel

X

- Antieke houten tafel + 6 stoelen

X

- Houten bed

X

- Slaapbank (overloop/leeshoek)

X

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)

X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- (gas)fornuis

X

Lijst van zaken
Blijft achter
- afzuigkap

X

- oven

X

- koelkast

X

- vriezer

X

- koel-vriescombinatie

X

- vaatwasser

X
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Ter overname

Woning - Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren
- toilet

X

- toiletborstel(houder)

X

- fontein

X

Badkamer met de volgende toebehoren
- douche (cabine/scherm)

X

- wastafel

X

- wastafelmeubel

X

- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- toiletborstel(houder)

X

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing
Brievenbus

X

(Voordeur)bel

X

Rookmelders

X

(Klok)thermostaat

X

Screens

X

Miele was-droog combinatie (2001)

X

Retro look koelkast met vriesvak

X

Warmwatervoorziening, te weten
- CV-installatie

X

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.),
te weten
- Perspex voorzetramen aan voorzijde bij woon- alsook
studeerkamer

X

Lijst van zaken
Blijft achter
Tuin - Inrichting
plantenbakken, zon-paraplu, houten bankje

X

Gaat mee

Ter overname

Aanvullende clausules op koopovereenkomst
De koopovereenkomst is een standaard akte, die is opgesteld door Vereniging Eigen Huis, De Consumentenbond
en de NVM. Als aanvulling op deze koopovereenkomst zullen de volgende extra artikelen worden toegevoegd:
Notariskosten
Het is gebruikelijk om een notaris in de directe omgeving, binnen 20 kilometer, van het verkochte te kiezen.
Indien koper kiest voor een notaris elders dan komen de kosten voor een eventuele volmacht voor rekening
van koper.
Toelichtingsclausule NEN2580
De oppervlakte van de woning is opgemeten aan de hand van de branchebrede meetinstructie (BBMI). Een
instructie die afgeleid is van de NEN2580 norm en opgesteld in 2007.
De woonoppervlakte en inhoud e.d. van het object genoemd in teksten, brochure en deze koopovereenkomst
zijn naar beste kennis en wetenschap berekend. Koper mag voor eigen kosten en risico een eigen (her)meting
verrichten. Door ondertekening van deze koopovereenkomst accepteert de koper de metingen en ziet af van
aansprakelijkheid voor metingen richting verkoper en zijn makelaar.
Aanvulling artikel 18.3
Indien sprake is van 1 of meer kopers, dienen deze kopers alle, redelijkerwijs mogelijke, inspanningen te
verrichten om – op eventueel beider c.q. alle inkomens – de benodigde financiering te verkrijgen. Indien
financiering op basis van de inkomensgegevens niet haalbaar blijkt, dient men dit – binnen de gestelde termijn
- goed gedocumenteerd/ onderbouwd schriftelijk kenbaar te maken. Onder “goed gedocumenteerd” wordt
verstaan dat koper(s) minimaal van 1 bank of erkende geldinstelling afwijzingen dienen te overleggen.
Asbest
Gezien het bouwjaar van de woning kunnen er asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele
verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te
worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die
uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.
Ouderdomsclausule
Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 100 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de
bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel
6.3 van deze koopovereenkomst en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of
meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins
niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Heeft u
interesse?

Turfstraat 37
6811 HK Arnhem
026-2053000
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