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Kenmerken

& specificaties






Bouwjaar:

1972




Soort:


eengezinswoning




kamers:

6




Inhoud:

418 m³




Woonoppervlakte:


120 m²




Perceeloppervlakte:

171 m²




Externe bergruimte:


10 m²




Energielabel

C



Omschrijving
Aan een groen plantsoen vind je deze ruime eengezinswoning in de kindvriendelijke wijk 
Vredenburg. Met maar liefst 5 slaapkamers, een berging en een zonnige achtertuin met 
voldoende privacy zou dit zomaar eens een huis kunnen zijn waar jij op zoek naar bent! 




Indeling

Begane grond

Via de hal met toilet, meterkast, trapopgang naar boven en de trappenkast, kom je de ruime 
woon- en eetkamer binnen. De woonkamer kijkt uit op de achtertuin en door de raampartij valt 
hier prettig daglicht naar binnen. De keuken bevindt zich aan de voorzijde van de woning en is 
voorzien van een afwasmachine (Bosch), afzuigkap (Whirlpool), gaskookplaat (Atag) met 
afzuigkap. Handig zijn de vaste kasten in de keuken waar je de voorraad kunt neerzetten. De 
keuken is middels een deur af te sluiten van het woon,- en eetgedeelte. 

Eerste verdieping

Met de vaste trap bereik je de overloop op de eerste verdieping. Hier heb je toegang tot de 
badkamer (2018) en vier slaapkamers, waarvan één met wastafel en ingebouwde kastenwand. 
Deze kamer aan de voorzijde én de slaapkamer aan de achterzijde zijn groot genoeg om een 
tweepersoonsbed te plaatsen. De andere twee kamers zijn iets kleiner van formaat maar zeker 
nog voldoende ruim om een kinder,- logeer of werkkamer van te maken. De kleinste kamer 
heeft tevens ook een aansluiting voor de wasmachine. De badkamer is volledig betegeld en 
voorzien van een tweede toilet, wastafel met kast en spiegel en een douchecabine. 




Tweede verdieping

Ook de overloop van de tweede verdieping is te bereiken via een vaste trap. Hier bevindt zich 
de HR Combiketel en de aansluiting voor de wasmachine. Deze geeft toegang tot nog een 
slaapkamer met dakraam. Deze kamer is heerlijk licht en ruim en is voorzien van een 
inbouwkast. Daarnaast bieden de knieschotten op deze verdieping ruimte om spullen, die je niet 
vaak gebruikt, op te bergen. 

Op alle verdiepingen ligt laminaat en zijn de wanden gestukt (2017)




Tuin

Als zonliefhebber ben je hier aan het juiste adres! Met een tuin op het zuiden heb je de hele dag 
zon. Ideaal als je je huis wilt verduurzamen met zonnepanelen. De achtertuin is voorzien van een 
terras en graszoden met diverse fruitbomen, zoals peren, appels en pruimen. Aan de voorzijde 
van het huis ligt een groot plantsoen en op slechts 50 meter een speel- en voetbalveldje. 
Tevens vind je aan de voorzijde een stenen berging met aangebouwde extra schuur voorzien 
van elektriciteit. Meer dan genoeg ruimte voor het stallen van (brom)fietsen en 
tuingereedschap.  




Locatie

Deze woning is ideaal gelegen aan een rustige straat zonder autoverkeer voor je huis. 
Vredenburg is een rustige, groene wijk welke in de loop der jaren aan het verjongen is. Iedereen 
voelt zich hier thuis! Je woont op loopafstand van het Immerloopark waar je heerlijk kunt 
wandelen. Ook de Rijkerswoerdse Plassen, waar het 's zomers goed toeven is, is op korte 



fietsafstand. Voorzieningen zoals supermarkten, kinderboerderij, (sport)scholen en 
kinderdagverblijven zijn eveneens dichtbij. Winkelen doe je bij Winkelcentrum Kronenburg 
(overdekt) en natuurlijk in de gezellige binnenstad van Arnhem. De uitvalswegen zijn makkelijk 
bereikbaar waardoor je zo de bewoonde wijk uit bent. 




Bijzonderheden

- Eengezinswoning voor diegene die de woning nog geheel naar eigen hand wil zetten

- Direct gelegen aan een groen plantsoen met dichtbij speelvoorzieningen

- Zonnige tuin op het zuiden

- Voldoende parkeergelegenheid

- Voorzien van dubbelglas en hardhouten kozijnen (2009)

- Buitenschilderwerk (2021)

































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - Lampen boven ( badkamer, slaapkamer, zolder) X

 - Lampen beneden (keuken, woonkamer, slaapkamer, 
gang)

X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - legplank kleinste slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - badkamer X

 - wc beneden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - douchestang X

 - regendouchekop X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - Combi-ketel 2019 lease bij Feenstra, leasecontract kan 
worden overgenomen. Maandelijks opzegbaar.

X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Bewegingsmelder wc X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Konijnenhok X

 - Plantenbakken en fruitkist X

 

Overig - Contracten

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

CV: Ja

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 45 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. 
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