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Vraagprijs

€ 389.500,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties








Bouwjaar:

1999




Soort:


eengezinswoning




kamers:

5




Inhoud:

432 m³




Woonoppervlakte:


125 m²




Perceeloppervlakte:

150 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:


16 m²




Energielabel

B



Omschrijving
Deze tussenwoning, gesitueerd aan de zuidzijde van Arnhem, is ruim, comfortabel en heerlijk 
licht. De ligging is geweldig; vanuit living, tuin én dakterras kijk je uit over een waterpartij en 
natuurgebied, zodat je niet anders kunt dan genieten van de natuur en de seizoenen. De woning 
kent een speelse indeling, waarbij een klein hoogteverschil bestaat tussen living en keuken. Zo 
wordt privacy gecreëerd, maar zijn de ruimtes ook met elkaar in verbinding. De eerste en 
tweede verdieping bieden plaats aan drie grote slaapkamers zodat je alle ruimte hebt voor een 
beweeglijk gezin. E.e.a. is prachtig afgewerkt met o.a. mooie vloeren, hoge plinten, strak 
geschilderde wanden. Recentelijk werden keuken, badkamer, toilet en schuifpui vernieuwd en is 
de tuin flink aangepakt.  Kortom: een luxe gezinswoning die zonder klussen kan worden 
betrokken. 

Je woont op een van de mooiste plekjes van Arnhem, in de groene en kindvriendelijke wijk 
Rijkerswoerd. Op korte afstand vind je kinderopvang, scholen, winkels, openbaar vervoer en 
zorgvoorzieningen. De ligging aan de rand van de wijk maakt dat de woning direct grenst aan 
een waterpartij met achterliggend het Zeegbos; ideaal voor hondenbezitters en buitensporters! 
Via de John Frostbrug is de binnenstad bereikbaar per fiets en via de uitvalswegen A325 en N325 
heb je snel toegang tot omliggende steden. 




Indeling 

Begane grond

Je komt binnen via de hal met nette toiletruimte, garderobe en meterkast. Vervolgens bereik je 
de keuken, ingericht middels een recht werkblad in houtlook, fraai tegelwerk langs de wand en 
spotverlichting. Inbouwapparatuur betreft een vijfpits gasfornuis met brede oven (Smeg), 
afzuigkap, vaatwasser, magnetron, spoelbak met flexibele kraan en ingebouwde koel-/
vriescombi. 

Enkele traptreden omlaag geven toegang tot de living. Ook hier ligt een nette laminaatvloer en 
de strak afgewerkte wanden benadrukken het hoge plafond. De living is heerlijk licht door grote 
raampartijen met zicht op de tuin, water en het groen, die via de schuifpui in een handomdraai 
bij de leefruimte kan worden betrokken. 




Eerste verdieping 

Hier vind je twee grote slaapkamers, elk voorzien van een mooie vloer, hoge plinten, strak 
afgewerkte wanden, radiator en een grote raampartij met openslaand venster. Een van de 
kamers is voorzien van spotverlichting, de andere kamer beschikt over twee toegangsdeuren en 
kan zodoende relatief eenvoudig worden gesplitst om een extra vertrek te realiseren. De 
badkamer is volledig betegeld en ademt luxe. Je vindt hier een wandcloset, badkamermeubel 
met lades, brede wastafel, wandcontactdoos en spiegel met verlichting, een heerlijk ruim ligbad 
en een inloopdouche. 




Tweede verdieping 

De overloop is prettig licht door een lichtkoepel in het plafond. Vanaf hier heb je toegang tot een 
ruime berging evenals een grote slaapkamer, voorzien van een radiator en grote ramen. Aan de 
overzijde van de overloop bevindt zich de openslaande deur naar het dakterras. 







Tuin 

Tot de woning behoort een ruime voortuin op het noordwesten, met ruimte voor groen en 
gelegenheid om de auto te parkeren. De achtertuin aan zuidoostzijde wordt gesierd door een 
hoogteverschil dat zorgt voor een extra ruimtelijke aanblik. De tuin is grotendeels bestraat en 
biedt plaats voor verschillende zitjes en terrassen. In de borders is alle ruimte voor groen, 
waardoor de tuin een zeer natuurlijke uitstraling krijgt. Beneden vind je een vlonderterras, dat 
grenst aan een waterpartij met aan de overzijde natuurgebied Zeegbos. Hier kun je vanuit de 
tuin zo in een bootje stappen, of in strenge winters het ijs op. Kers op de taart is een royaal 
dakterras, eveneens gelegen aan de zuidoostzijde. Het terras is overdekt en voorzien van een 
vlondervloer, en biedt schitterend uitzicht op water en bomen. 




Bijzonderheden 

• Gezinswoning/tussenwoning

• Drie ruime slaapkamers en mogelijkheid voor een vierde

• Speelse indeling met hoogteverschil tussen living en keuken

• Toilet, badkamer en keuken recentelijk vernieuwd

• Living met schuifpui naar de tuin

• Luxe badkamer met groot ligbad

• Prachtige achtertuin grenzend aan water en natuur

• Voortuin met parkeergelegenheid

• Woonoppervlakte: 125 m²

• Gebouwgebonden buitenruimte: 16 m²

• Inhoud woning: 432 m³

• Bouwjaar: 1999






































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kasten in droogruimte/ zolderuimte en schuur X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging 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


