
ARNHEM
Fanny Blankers-Koenstraat 41

Vraagprijs

€ 440.000,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties






Bouwjaar:

2006




Soort:


eengezinswoning




kamers:

3




Inhoud:

547 m³




Woonoppervlakte:


135 m²




Perceeloppervlakte:

129 m²




Overige inpandige ruimte:


25 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

91 m²




Energielabel


A



Omschrijving
Deze moderne dijkwoning is prachtig gelegen aan de Rijn. De woning beschikt over een 
sfeervolle woonkamer met fraai uitzicht op het water, volledig uitgeruste keuken, twee riante 
slaapkamers en badkamer met ligbad, twee wastafels en douche. Een royaal dakterras op de 
bovenste verdieping én groot balkon op het zuidwesten zorgen bovendien voor de perfecte 
balans tussen het binnen- en buitenleven. Met een eigen oprit, inpandige garage en wasruimte 
op de begane grond is het plaatje compleet en voldoet de woning aan al je wooneisen. De 
woning is uitstekend onderhouden en zorgeloos te betrekken.




De woning is gelegen aan een autoluwe staat in de wijk Stadseiland in Arnhem. De mooie 
ligging aan de Rijn maakt het een unieke woonplek. De wijk bestaat uit een gemêleerd 
gezelschap van jong en oud en heeft een actieve bewonersvereniging (Stadseiland). De 
vereniging organiseert vele activiteiten, zoals een buurt- barbecue, sport- en spelactiviteiten, 
Walking Dinner en kleedjesmarkt voor kinderen. In de buurt vind je alle belangrijke 
voorzieningen, zoals een winkelcentrum, huisartsenpraktijk, diverse scholen en 
sportvoorzieningen. Het bruisende centrum van Arnhem ligt op slechts tien minuten fietsafstand 
en door een gunstige ligging ben je ook zo op de snelweg richting Nijmegen en andere 
omliggende steden.




Indeling van de woning




Begane grond:

Op de begane grond is de entree met ruime hal. In de hal vind je de trapopgang en een deur 
geeft toegang tot de inpandige garage. De garage is royaal en biedt plek aan je auto, fietsen en 
andere opbergspullen. Vanuit de garage bereik je een wasruimte met cv-installatie en 
witgoedaansluitingen.




Eerste verdieping:

Via de trapopgang bereik je de overloop op de eerste verdieping. Hier heb je toegang tot een 
toiletruimte en de woonkamer. Bij binnenkomst in de woonkamer word je aangenaam verrast 
door de royale ruimte en grote hoeveelheid daglicht. Een lichte vinylvloer strekt zicht uit over de 
ruimte en de afwerkingen zijn netjes. Aan de achterzijde kijk je uit op de Rijn en Uiterwaarden. 
Hier kun je een comfortabele zithoek inrichten. Aan de voorzijde is ruimte voor een gezellige 
eethoek, grenzend aan de open keuken. Openslaande deuren geven toegang tot een heerlijk 
dakterras. De keuken is ruim opgezet en door de hoekopstelling is er extra veel kast- en 
werkruimte. De keuken is uitgerust met diverse inbouwapparaten, zoals een vierpits gasfornuis, 
oven, vaatwasser en koel-/vriescombinatie.




Tweede verdieping:

De overloop op de tweede verdieping geeft toegang tot twee royale slaapkamers (mogelijkheid 
tot 3 slaapkamers), een badkamer en aparte toiletruimte. Beide slaapkamers strekken zich uit 
over de gehele breedte van de woning. De grootste slaapkamer ligt aan de achterzijde en biedt 
een fantastisch uitzicht op de Rijn. Deze kamer beschikt over een inbouwkast en is voorzien van 
een laminaatvloer. In de slaapkamer aan de voorzijde ligt een vinylvloer en ook hier vind je een 



ingebouwde kast. Beide kamers profiteren van veel lichtinval en kunnen als primaire slaapkamer 
worden ingericht. De badkamer is riant en volledig betegeld. Hier vind je een ligbad, douche en 
twee wastafels met planchet en spiegel.




Derde verdieping:

Via een vaste trap en groot luik bereik je de derde verdieping. Een glazen deur geeft toegang tot 
het royale dakterras.




Buiten:

Het royale dakterras op de derde verdieping strekt zich uit over de gehele breedte en lengte van 
de woning. Het terras is voorzien van twee antraciet kleurige composiet vlonders en grint. Hier 
kun je verschillende terrassen inrichten en volop van de zon en het buitenleven genieten. Aan 
beide kanten heb je bovendien een prachtig uitzicht. Het grote balkon op de eerste verdieping 
bereik je via openslaande deuren in de woonkamer. Het balkon is gelegen aan de voorzijde en 
voorzien van vlonderplanken. Door de ligging op het zuidwesten kun je hier heerlijk in de zon 
zitten en het buitenleven omarmen. Zonwering zorgt ook voor een aangename plek in de 
schaduw.




Bijzonderheden van de woning

- 2 ruime slaapkamers (mogelijkheid tot 3 slaapkamers)

- Unieke dijkwoning met vier bouwlagen (drive-in)

- Royale woonkamer met prachtig uitzicht op de Rijn

- Volledig uitgeruste keuken

- Eigen oprit en inpandige garage

- Enorm dakterras op de 3e verdieping (61 m²)

- Groot balkon op het zuidwesten (1e etage)

- Actieve buurtvereniging

- Centrum van Arnhem op 10 minuten fietsafstand

- Compleet geïsoleerd en energielabel A

- Gebruiksoppervlakte: 135 m²

- Overige inpandige ruimte: 25 m²

- Bouwjaar: 2006
































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Inloop kledingkast slaapkamer 1 X

 - Vaste kastenwand met schuifdeuren slaapkamer 2 X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven 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

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - toiletrolhouder X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Kluis X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) 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


