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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1957




Soort:


eengezinswoning




kamers:

7




Inhoud:

488 m³




Woonoppervlakte:


134 m²




Perceeloppervlakte:

250 m²




Overige inpandige ruimte:


14 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

10 m²




Externe bergruimte:


9 m²




Energielabel

C



Omschrijving
Deze royale twee-onder-een-kapwoning biedt de optimale balans tussen wooncomfort en het 
buitenleven. Met zes slaapkamers, een sfeervolle woonkamer met houten vloer en 
karakteristieke elementen, volledig uitgeruste keuken, comfortabele badkamer én heerlijke tuin 
rondom de woning, woon je hier bijzonder ruim en aangenaam. Het kantoor aan huis is een 
ideale werkplek in dit hybride tijdperk. Met de Veluwe en een strand aan de IJssel letterlijk om 
de hoek, kun je na een lange werkdag volop genieten van de natuur. Met zonnepanelen op het 
dak woon je bovendien energiezuinig en milieubewust.




De woning is uniek gelegen op een steenworp afstand van de Veluwe, met vele wandel- en 
fietsmogelijkheden voor natuurliefhebbers. Op enkele minuten loopafstand vind je een 
aangenaam strand aan de IJssel, waar je heerlijk kunt recreëren met het gezin op een warme 
zomerdag. Ook is er een goede basisschool op loopafstand van de woning. De buurt is groen en 
kindvriendelijk. Rheden ligt op enkele minuten fietsafstand en hier vind je alle belangrijke 
voorzieningen, zoals supermarkten, winkels, openbaar vervoer, scholen en sportfaciliteiten. Het 
bruisende centrum van Arnhem bevindt zich op een kwartier rijden. Kortom, een prachtige 
locatie.




Indeling van de woning

Begane grond:

Je betreedt de woning via de hal en maakt direct kennis met de prachtige houten vloer. In de 
gang vind je de trapopgang, toilet en deuren geven toegang tot de keuken en woonkamer. Bij 
binnenkomst in de woonkamer word je aangenaam verrast door de karakteristieke 
woonelementen, die de ruimte bijzonder sfeervol maken. De houten vloer strekt zich uit over 
het oppervlak en een stenen schouw met originele houtkachel en houten deuren springen in het 
oog. De zithoek aan de voorzijde is comfortabel en een unieke sfeer maakt zich meester. De 
erker laat een grote hoeveelheid licht binnen, net als de grote raampartijen aan de achterzijde. 
Een grote opening in de wand, omheind door een elegante houten constructie, verbindt de 
woonkamer met de open keuken en eethoek. De keuken is ruim opgezet en een keukeneiland 
geeft nog eens extra werkruimte. De keuken is uitgerust met hoogwaardige inbouwapparaten, 
zoals een inductiekookplaat met interne afzuiging, vaatwasser, oven en combimagnetron. 
Aangrenzend vind je de gezellige eethoek met uitzicht op de achtertuin. 




Eerste verdieping:

De overloop op de eerste verdieping geeft toegang tot drie slaapkamers en een badkamer. De 
grootste slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde en beschikt over een balkon. In de 
slaapkamer vind je een ingebouwde kast voor al je kleding en er is genoeg plek voor een 
tweepersoonsbed. De overige twee slaapkamers bevinden zich aan de achterzijde en zijn 
eveneens ruim, waardoor ze uitstekend geschikt zijn als kinderkamers. De badkamer is volledig 
betegeld en uitgerust met een inloopdouche met glazen deur, wastafelmeubel en hangend 
toilet.




Tweede verdieping:

Op de tweede verdieping heb je toegang tot nog drie slaapkamers. De kamers aan de voorzijde 



zijn ruim en licht door een dakkapel. De derde slaapkamer ligt aan de achterzijde. In deze kamer 
geeft een deurtje toegang tot een bergingsruimte. 




Buiten:

De tuin loopt rondom de woning, waardoor je altijd een plek in de zon kunt vinden. Een overdekt 
terras biedt ook een heerlijke plek in de schaduw. De tuin is dynamisch ingericht en je vindt er 
een combinatie van gras, beplanting en verschillende terrassen. De tuin is grotendeels omheind 
door een heg. Aan de achterzijde vind je een berging en kantoor aan huis. Een oprit geeft de 
luxe om je auto op eigen terrein te parkeren. Het balkon op de eerste verdieping is te bereiken 
via de slaapkamer aan de voorzijde. Ook hier kun je aangenaam zitten en volop genieten van 
het buitenleven.




De bijzonderheden van deze woning

- Royale twee-onder-een-kapwoning met 7 kamers (6 slaapkamers)

- Heerlijke tuin rondom de woning

- Ruim balkon op eerste verdieping

- Sfeervolle woonkamer met karakteristieke elementen

- Compleet uitgeruste keuken met eiland

- Groene en kindvriendelijke buurt

- Unieke ligging op loopafstand van de Veluwe en strand aan de IJssel

- Zonnepanelen op het dak: energiezuinig en milieubewust wonen

- Goede basisschool op loopafstand

- Woonoppervlakte: 134 m²

- Perceeloppervlakte: 250 m²

- Bouwjaar: 1957


































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Houtkachel X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - jaloezieën X

 - Electrische vouwgordijnen erker en keuken X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Matchende prullenbak 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

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), 
te weten

 - Glasfolie ramen boven X

 - Radiatorfolie 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 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. 
 
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 60 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


