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Kenmerken

& specificaties












Bouwjaar:

1906




Soort:


bovenwoning




kamers:

5




Inhoud:

339 m³




Woonoppervlakte:


95 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

10 m²




Energielabel


D



Omschrijving
In een prachtig oud pand met sierlijke voorgevel staat deze sfeervolle bovenwoning te koop! 
Hoewel de woning beschikt over prachtige oude details, zoals een ornament, sierlijke balustrade, 
sierlijsten, houten vloeren en schouwen, is de woning ook gemoderniseerd met onder andere 
spotverlichting, een PVC visgraat vloer, een moderne keuken en nieuwe badkamer voorzien van 
vloerverwarming. De woonkamer ziet er bijzonder sfeervol uit; is middels fraaie ensuite deuren 
en inbouwkasten in tweeën opgedeeld en beschikt over dubbele openslaande balkondeuren. Je 
hebt de beschikking over een werkkamer (op de 1e verdieping), drie lichte slaapkamers, een 
washok en twee balkons op het zonnige zuiden. Het buitenschilderwerk is in 2022 verricht.




Het huis bevindt zich in de gewilde, gezellige wijk Sonsbeekkwartier op loopafstand van het 
centrum, Landgoed Klarenbeek en Park Sonsbeek. Ook andere wenselijke voorzieningen liggen 
vlakbij, zoals scholen, kinderopvang en Station Velperpoort. Arnhems bruisende nieuwe 
ontwikkeling het Modekwartier grenst direct aan de wijk. De leuke winkels, heerlijke warme 
bakker en diverse horecagelegenheden, zoals het hippe restaurant 'Sugar Hill' en 'Hans eten en 
drinken' geven de wijk een extra dimensie. Diverse uitvalswegen (waaronder de A12 en A50) 
liggen binnen handbereik.




Indeling 

Begane grond

De (eigen) voordeur geeft toegang tot de hal met daarin de trapopgang richting de 1e 
verdieping.




Eerste verdieping 

Je komt aan op de overloop van de 1e verdieping die is voorzien van een mooie sierlijke 
balustrade en originele withouten vloer. Vanaf de overloop bereik je middels mooie authentieke 
deuren het moderne toilet, de woonkamer, werkkamer en middels een opening in de muur de 
keuken. 




Het huis heeft een mooie, sfeervolle woonkamer, prachtig afgewerkt met een PVC visgraat vloer 
en plafond met sierlijst en ornament. Middels schitterende ensuite deuren is de woonkamer in 
tweeën opgedeeld. Naast de schuifdeuren zijn handige (open) inbouwkasten geplaatst. In het 
voorste deel van de living bevinden zich twee hoge ramen die uitzicht bieden op de gezellige 
straat. Het achterste gedeelte is voorzien van een authentieke schouw en dubbele openslaande 
deuren richting een balkon. 




Ook vanuit de keuken is dit balkon bereikbaar. Je hebt de beschikking over een mooie, moderne 
hoekkeuken met daarin een vaatwasser, koelkast, brede roestvrijstalen oven met gaskookplaat 
en RVS afzuigkap. De keuken is mooi afgewerkt met een tegelvloer en glad plafond met 
inbouwspots. 




De werkkamer is voorzien van een raam dat mooi uitkijkt op de gezellige straat. 









Vanaf de overloop van de 2e verdieping bereik je middels mooie authentieke deuren drie 
slaapkamers, de badkamer en een wasruimte met daarin de cv-installatie en 
wasmachineaansluiting.




De drie slaapkamers bieden veel lichtinval, zijn voorzien van een of twee grote raampartijen. Een 
van de slaapkamers beschikt over een deur richting een balkon, een andere kamer over een 
bakstenen schouw. Alle slaapkamers zijn afgewerkt met een glad plafond en originele withouten 
vloer.




Het huis beschikt over een mooie ruime, modern ingerichte badkamer. Deze is voorzien van een 
whirlpool bad, inloopdouche, wastafelmeubel met waskom, badkamerkast, zwevend toilet, 
design radiator, vloerverwarming, spotverlichting en raam. Achter het toilet bevindt zich een 
prachtige nis voorzien van sfeervolle mozaïektegels en spotverlichting. 




Balkons

De woning beschikt over twee balkons, beiden gelegen aan de achterzijde, op het zonnige 
zuidoosten. In 2022 zijn de balkons onderhanden genomen, waardoor ze nu in goede staat 
verkeren. Het balkon gelegen op de 1e verdieping heeft een oppervlakte van ruim 3 m², het 
balkon gelegen op de 2e verdieping is ca. 7 m². 




Bijzonderheden 

• Woonoppervlakte: 95 m²

• Inhoud woning: 339 m³

• Bouwjaar: 1906

• Sfeervolle bovenwoning op 1e en 2e verdieping

• Eigen voordeur en trapopgang in onderbouw

• Mooie, oude details: sierlijke balustrade, houten vloeren, sierlijsten, ornament, ensuite deuren, 
inbouwkasten, schouwen, authentieke deuren

• Vloerverwarming in badkamer

• In gewilde wijk Sonsbeekkwartier

• Nabij centrum, Landgoed Klarenbeek, Park Sonsbeek en Modekwartier

• 2022: buitenschilderwerk, kleine dak (balkon boven) volledig gerenoveerd, hekwerk balkon 
beneden vervangen,        grote dak geïnspecteerd en heeft onderhoud plaatsgevonden

• 2021: badkamer deels opnieuw betegeld

• 2 balkons op het zuidoosten: 3 m² (1e verdieping) en 7 m² (2e verdieping)

• Sfeervolle woonkamer met en suite deuren en dubbele openslaande balkondeuren

• Moderne keuken met balkondeur

• Werkkamer op 1e verdieping

• 3 lichte slaapkamers, waarvan 1 met balkondeur

• Ruime, moderne badkamer met whirlpool bad en inloopdouche

• Washok op 2e verdieping




























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

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - Vloerkleden X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

 - wastafelmeubel 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

 

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
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www.loftmakelaars.nl


