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Vraagprijs

€ 460.000,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties



Bouwjaar:


2004




Soort:

eengezinswoning




Kamers:


5




Inhoud:

479 m³




Woonoppervlakte:


144 m²




Perceeloppervlakte:

164 m²







Gebouwgebonden buitenruimte:

14 m²




Externe bergruimte:


11 m²




Energielabel

A+



Omschrijving
Zoek je een ruime, goed onderhouden gezinswoning op korte afstand van de binnenstad van 
Arnhem? Dan heeft deze tussenwoning precies wat je zoekt; een ruime woonkamer en grote 
open keuken, drie slaapkamers, een royale zolderkamer met eigen dakterras, een voortuin met 
parkeergelegenheid en een heerlijke achtertuin met overkapping op het noorden. 




Deze woning is zeer gunstig gelegen tussen groen en aan een autoluwe straat. Om de hoek vind 
je een speeltuintje en je bevindt je op loopafstand van een supermarkt. Op slechts 5 minuten 
fietsen ligt de gezellige binnenstad van Arnhem. Verder vind je diverse scholen, winkels, 
sportfaciliteiten, een kinderboerderij en diverse parken op korte afstand van de woning. De 
uitvalswegen brengen je naar omliggende steden als Nijmegen, Apeldoorn en Utrecht.




Indeling 




Begane grond

Je betreedt de woning in de hal; deze is voorzien van een nette toiletruimte met fontein, een 
meterkast en de trapopgang richting de eerste verdieping. De staat van onderhoud en de nette 
afwerking worden direct duidelijk bij binnenkomst. De lichte wanden en de donkere 
laminaatvloer zijn doorgetrokken door de gehele woning. De woonkamer is ruim van opzet; je 
plaats met gemak een comfortabele zithoek en een royale eethoek. Door de grote raampartij en 
openslaande deur richting de achtertuin, valt een rijkelijk daglicht.




De keuken is gesitueerd aan de voorzijde van de woning en ingericht met een keukenmeubel in 
een hoekopstelling, een 4-pits inductiekookplaat, afzuiging, oven, magnetron en een 
vaatwasser. Er is voldoende opbergruimte aanwezig voor je keukenspullen in de aanwezige 
kasten, lades en de trapkast.




Eerste verdieping 

De overloop brengt je drie slaapkamers en de badkamer. De slaapkamers zijn van een ruim 
formaat en voorzien van een prettige lichtinval en lichte wanden. De volledig betegelde 
badkamer is ingericht met een douche/ligbadcombinatie, een wastafelmeubel met spiegel en 
inbouwspots en een tweede toilet. Je vindt hier tevens de witgoedaansluitingen.




Tweede verdieping 

Middels een vaste trap bereik je de royale zolderkamer. De kamer is voorzien van opbergruimte 
achter de knieschotten en een vaste kast, waarin de cv-ketel is opgesteld. Het heerlijke aan 
deze kamer is het aangrenzende terras, met groen zicht. 




Tuin 

De ruime voortuin is netjes aangelegd met terrastegels en vaste beplanting. Er is plek voor een 
gezellig zitje en parkeerplaats voor een auto. De achtertuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd 
en voorzien van een houten berging, achterom en een heerlijke overkapping. De gehele voor- 
en achterzijde van de woning zijn voorzien van rolluiken.







Bijzonderheden 






• Woonoppervlakte: 144.6 m²




• Externe bergruimte: 11 m²




• Inhoud woning: 479 m³




• Bouwjaar: 2004




• Voorzien van 15 zonnepanelen (2020)




• Drie slaapkamers




• Een riante zolderkamer met eigen terras




• Ruime woonkamer




• Grote hoekkeuken




• Parkeerplaats in eigen voortuin




• Een overkapping in de achtertuin




• Voor- en achterzijde voorzien van rolluiken




• Goed onderhouden

























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - ter info: koel-vriescombinatie ter overname lekt. X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 

Lijst van zaken



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 15.3  
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. 
 
 
 



Heeft u 

interesse?

Turfstraat 37

6811 HK Arnhem




026-2053000

info@loftmakelaars.nl

www.loftmakelaars.nl


