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Kenmerken

& specificaties






Bouwjaar:

1905




Soort:


bovenwoning




kamers:

5




Inhoud:

424 m³




Woonoppervlakte:


129 m²




Perceeloppervlakte:

0 m²




Overige inpandige ruimte:


6 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

5 m²




Energielabel


C



Omschrijving
Zoek je een woning met karakter én grandeur? Dan mag je deze statige bovenwoning uit 1905, 
met karakteristieke hoge plafonds en grote raampartijen niet aan je voorbij laten gaan! Sfeer, 
charme en historie gaan hand-in-hand in deze prachtige en instapklare woning met drie 
slaapkamers, moderne woonkeuken, recent vernieuwde badkamer en overdekt terras. Met ca. 
129m² woonoppervlak is dit een bijzonder lichte, ruime en uitnodigende woning, midden in het 
kloppende hart van Arnhem. We nodigen je van harte uit om een kijkje te komen nemen!  

Het totale oppervlak bedraagt 129 m2 (gebruiksoppervlak wonen eerste verdieping 70 m2 en 59 
m2 overige inpandige ruimte tweede verdieping) waarbij de hoogte op de tweede woonlaag op 
een aantal plaatsen onder de twee meter uitkomt waardoor het waarschijnlijk niet aan 
gebruiksoppervlak wonen voldoet.

 

Deze bovenwoning ligt aan het randje van het geliefde Modekwartier, in de gezellige en 
creatieve wijk Klarendal in Arnhem-Noord. De St. Janskerkstraat is een prachtige historische 
straat vol monumentale panden. Scholen, supermarkten en sportfaciliteiten zijn in de nabije 
omgeving en binnen een kwartiertje fietsen sta je in de bruisende Arnhemse binnenstad. Verder 
staat de buurt bekend om de vele leuke eettentjes en kleinschalige theaters. Kortom, een plek 
waar altijd iets te beleven valt, maar waar het ook heerlijk rustig thuiskomen is.




Indeling 

Begane grond

Eigen entree met trapopgang naar boven en meterkast aan de muur. Via een luik heb je hier 
toegang tot een riante kelder onder de woning van bijna 6m².




Eerste verdieping 

Je komt boven op een ruime overloop met mogelijkheid voor een garderobe en ruimte om een 
fiets te stallen. Er is ook een moderne toiletruimte. Verder bevindt zich op deze etage de riante 
living; een aangenaam lichte en sfeervolle ruimte met grote vensterpartijen, hoog plafond, 
sierschouw en nette, afgewerkte muren en een warme laminaatvloer. Je ziet gelijk dat hier 
liefde, zorg en aandacht aan de woning is geschonken, je hoeft er namelijk niets meer aan te 
doen. Er is plek voor een ruime zithoek met uitzicht op de straat en een gezellige eethoek, waar 
je dankzij de openslaande deuren naar het balkon, het buitengevoel optimaal naar binnen haalt. 
Aan deze eethoek grenst een handige extra ruimte met raam (ca. 4m²), die bijvoorbeeld als 
berging of als (werk)kamer ingericht kan worden. 

Aan de overzijde van de overloop is de grote woonkeuken gesitueerd. Hier heb je alles wat je 
nodig hebt om lekker te kokkerellen. Zoals diverse inbouwapparatuur en veel werk- en 
opbergruimte. Er is zelfs plek voor een bescheiden keukentafel of ontbijtbar. Het mooie uitzicht 
op het groen tijdens het koken, maakt de sfeerbeleving hier compleet. Tot slot huisvest deze 
etage een riante werkkamer of eerste slaapkamer (ca. 11m²), voorzien van hoog venster, 
keurige lichte laminaatvloer en diverse inbouwkasten.  













Tweede verdieping

Via een vaste trap bereik je de tweede verdieping met twee heerlijk ruime slaapkamers (ca. 
24m² en ca. 10m²) en de moderne badkamer. De slaapkamers zijn stuk voor stuk in keurige staat 
onderhouden en hebben meer dan genoeg ruimte voor een riant tweepersoonsbed. De grootste 
kamer heeft daarnaast zelfs de beschikking over een eigen inloopkledingkast (ca. 9m²), dus je 
kunt al je spullen mooi uit het zicht opbergen. Ook is er in deze kamer ruimte voor een zitje of 
eventueel een werkplek. Tot slot bevindt zich op deze verdieping de moderne en stijlvolle 
badkamer. Deze is recent gerenoveerd en ziet er als nieuw uit! Je hebt hier een tweede toilet, 
inloopdouche, designradiator en een smaakvol gekozen wastafelmeubel met dubbele kraan. Het 
mozaïekwerk op de vloer geven de badkamer een echte 'wellness'-uitstraling!    




Overige informatie:

De woning is voorzien van gevelisolatie  en deels dubbel glas.




Buiten

Ruim balkon van 4 meter breed op het zonnige zuidoosten (totale oppervlakte balkon is 5m²). Er 
is hier veel privacy en genoeg plaats voor een gezellig zitje. Bij zonnig weer kun je hier zelfs 
vanaf begin maart al lekker buiten zitten! Dankzij de overkapping zit je altijd beschut en door de 
vele bomen aan de achterzijde van de woning, heb je hier altijd het gevoel in het groen te 
wonen. Heerlijk rustig genieten dus! 




Bijzonderheden 

•       Het totale oppervlak bedraagt 129 m2 (gebruiksoppervlak wonen eerste verdieping 70 m2 en 
59 m2 overige inpandige ruimte tweede verdieping) waarbij de hoogte op de tweede woonlaag 
op een aantal plaatsen onder de twee meter uitkomt waardoor het waarschijnlijk niet aan 
gebruiksoppervlak wonen voldoet

 • Ruime bovenwoning aan de rand van het Modekwartier

• Woonoppervlakte: ca. 129m²

• Inhoud woning: 424m³

• Bouwjaar: 1905

• 3 ruime slaapkamers + extra klein kamertje

• Moderne woonkeuken 

• Recent vernieuwde badkamer

• Cv-installatie: ATAG (2019)

• Overdekt balkon op het zonnige zuidoosten

• Gunstige ligging ten opzichte van stad en faciliteiten

• Gemeentelijk beschermd stadsgezicht




























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Lampen in de kamer X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast in kleedkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - Extra laminaat, tegels e.d. X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

balkonbank met kussens 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 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

info@loftmakelaars.nl

www.loftmakelaars.nl


