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Vraagprijs

€ 339.500,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties










Bouwjaar:

1880




Soort:


benedenwoning




Kamers:

3




Inhoud:

380 m³




Woonoppervlakte:


92 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

6 m²




Energielabel


G



Omschrijving
Uniek wonen in een voormalig winkelpand met authentieke glas-in-lood ramen, gelegen in de 
meest hippe en gezellige wijk van Arnhem? Dan hebben wij een fantastisch woonhuis waarin je 
wordt verrast door de speelse indeling en al je woonwensen werkelijkheid worden. Deze 
smaakvol gemoderniseerde benedenwoning is gelegen in een statig herenhuis aan de 
Hertogstraat. Dit huis wil je van binnen zien!




Het hart van het huis is de prachtige woonkeuken met vide. Ook de zonnige en zeer groene tuin 
met een vrij uitzicht op bomen is om blij van te worden. 

De woning ligt in een rustige en groene wijk, met de gezellige Steenstraat om de hoek voor het 
échte stadse gevoel. Hier vind je alle voorzieningen die je nodig hebt, zoals supermarkten, 
boetiekwinkels, koffiebarretjes en gezellige restaurantjes. In slechts 1 minuut wandel je naar het 
gerenoveerde NS station Velperpoort of pak je een van de vele bussen. De locatie, de stijlvolle 
herenhuizen, de hoge bomen en de veelzijdige mix van culturen zorgen ervoor dat het wonen in 
deze wijk een groot genot is.




Indeling

Het karakteristieke aanzicht van de woning vanuit de straat nodigt je uit om binnen te willen 
kijken. Met een kleine trap omhoog betreed je het hart van de woning; de leefkeuken! 

De stijlvolle, greeploze keuken in mat zwarte kleur van bijna 6 meter past perfect in de ruimte.  
De keuken is voorzien van een Boretti gasfornuis met oven, vaatwasser en koel-
vriescombinatie. Het composieten werkblad in betonlook geeft voldoende ruimte om uitgebreid 
te kokkerellen en de chique metrotegels maken het geheel helemaal af. 

De aangrenzende woonkamer beschikt over een marmeren schouw en de gehele woning heeft 
een zwart gebeitste houten vloer. Authentiek en hip tegelijk! De klassieke spijlentrap leidt naar 
de vide; dé plek waar je heerlijk kunt ontspannen en prachtig neerkijkt op de woonkeuken of op 
de bruisende Hertogstraat. Met een sierplafond van bijna 4 meter hoog en vele ramen krijg je 
hier het échte loft gevoel. 




Vanuit de woonkamer kun je naar het souterrain met 2 ruime slaapkamers, die 's zomers heerlijk 
koel zijn en waar het daglicht prettig naar binnen schijnt. De verschillende inbouwkasten 
garanderen je van voldoende opbergruimte. Het souterrain heeft een goede hoogte (circa 
2,52m) waardoor het er ruim aanvoelt. De praktisch ingedeelde badkamer is voorzien van een 
wastafel, een toilet en een douchecabine. 




De grootste troef tref je aan de achterzijde van het huis; de groene achtertuin met een 
aangenaam gevoel van privacy waar je van 's ochtends tot laat in de middag kunt genieten van 
de zon op een van de heerlijke terrassen. Vanuit je slaapkamer kom je eerst op het overdekte 
terras. Ideaal om daar je dag te beginnen met een kop koffie. Hier bevindt zich tevens de 
inbouwkast met cv-ketel. Vervolgens kun je een trapje op naar de tuin, een groene oase met 
een rijke mix van exotische planten, fruitbomen en groene kruiden. Daarnaast heeft de tuin een 
achterom en een afsluitbare poort aan de Karel van Gelderstraat.









achterom en een afsluitbare poort aan de Karel van Gelderstraat.



Locatie

Het populaire en levendige Spijkerkwartier is een wijk die lang geleden al door kunstenaars en 
studenten is ontdekt. De authentieke sfeer hangt nog steeds in de lucht en dat zorgt ervoor dat 
deze locatie erg in trek is. Op het eerste gezicht zie je alleen historische panden, maar de 
omgeving ligt vol verborgen groen: zes prachtige openbare tuinen waar je even vergeet dat je in 
een stad bent. Binnen 5 minuten sta je in de bruisende binnenstad met haar gezellige 
winkelstraten, pleintjes en terrassen.

In de directe omgeving van de woning vind je supermarkten, medische voorzieningen, scholen, 
speeltuinen en een gevarieerd aanbod van winkels, cafés en restaurants. 

Wij zijn ervan overtuigd dat jouw verwachtingen van dit huis en de omgeving ruimschoots 
worden overtroffen. Wie wil er nu niet wonen in een karakteristieke woning met een heerlijk 
zonnige tuin, vlakbij het centrum van Arnhem?




Bijzonderheden:

- Stijlvolle benedenwoning met grote woonkeuken en vide

- Hoog plafond van bijna 4 meter

- Groene, zonnige tuin met overdekt terras, privacy én een achterom

- Twee ruime slaapkamers

- Voldoende parkeergelegenheid (met parkeervergunning)

- Alle belangrijke voorzieningen op loopafstand

- Rijksbeschermd stadsgezicht



































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast op schouw tot aan plafond X

 - Inbouw en kleding- en opbergkasten in souterrain X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - Plissé gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 

Overig, te weten

 - Kapstok woonkamer X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Kraan X

 

Woning - Sanitair/sauna

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Rookmelders X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting 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 110 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


