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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1964




Soort:


eengezinswoning




kamers:

4




Inhoud:

411 m³




Woonoppervlakte:


114 m²




Perceeloppervlakte:

277 m²




Overige inpandige ruimte:


8 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

15 m²




Externe bergruimte:


18 m²




Energielabel

C



Omschrijving
Deze twee-onder-een-kapwoning is goed onderhouden met een nette afwerking en instapklaar. 
De uitbouw met openslaande tuindeuren en de diepe achtertuin zijn toch zeker de blikvangers 
van de woning. De luxe keuken, moderne badkamer, grote provisiekelder en ruime garage krijg 
je er als extra bij.




Deze woning is gelegen aan een laantje, in een groene omgeving, vlak aan de rand van 
Nationaal Park Veluwezoom en aan de voet van de Posbank en Landgoed Beekhuizen. Je loopt 
zo naar bos en hei. Een rustige buurt op loopafstand van het goed uitgeruste centrum van Velp 
en diverse voorzieningen waaronder (basis)scholen, winkels en diverse sportaccommodaties. 
Het NS-station Velp is binnen enkele minuten bereikbaar, evenals de uitvalswegen (A12/
A50,A312). Door de gunstige ligging is Velp een zeer aantrekkelijke woonplaats.




Indeling




Begane grond

Je betreedt de woning via de hal; deze is voorzien van een nette toiletruimte met fontein en de 
trapopgang. De woonkamer is heerlijk ruim en licht door de erker en de aangrenzende uitbouw 
(met inbouwspots) met openslaande tuindeuren. Een perfecte plek voor je grote eethoek. Vanuit 
hier bereik je de keuken.




De luxe keuken (2020) is ingericht met een licht keukenmeubel in een parellelopstelling en 
diverse Bosch inbouwapparatuur, te weten: een inductiekookplaat (80 cm), afzuigkap, een luxe 
uitgevoerde oven met stoomfunctie en digitale kookassistent, koelkast, vaatwasmachine en 
inbouwspots. Het meubel wordt afgetopt met een donker granieten werkblad en op de grond 
ligt een pvc-vloer. Je beschikt over veel werkruimte en veel opbergruimte in de kasten, lades en 
de kelderruimte, welke vanuit de keuken toegankelijk is. De grote kelderruimte is ideaal voor je 
voorraad en wijncollectie.




Eerste verdieping

De overloop biedt je twee slaapkamers, de badkamer en een separate wasruimte, ten behoeve 
van de witgoedaansluitingen. De slaapkamers zijn voorzien van handige inbouwkasten, nette 
wanden en een pvc-vloer. De badkamer (2017) is uitgerust met een inloopdouche met een 
glazen wand, regen- en handdouche, een dubbele wastafel en een tweede toilet.




Tweede verdieping

Middels een vaste trap bereik je de overloop op de tweede verdieping. Deze verleent je toegang 
tot een grote bergruimte, alwaar de cv-ketel opstelling is gesitueerd, een tweede bergruimte en 
een derde slaapkamer. Deze royale slaapkamer is voorzien van een tapijtvloer, en er valt veel 
natuurlijk daglicht binnen door de dakkapel en het Velux dakraam. Liever een extra slaapkamer? 
De kamer leent zich uitstekend voor opsplitsing in 2 slaapkamers.











eigen oprit. Middels een poort kom je in de achtertuin, die je leidt naar de garage. Aan de 
achterzijde van de woning beschik je over een groot balkon, met zicht op de tuin. De zonnige en 
diepe achtertuin is een heerlijke plek om in te vertoeven; netjes aangelegd en veel privacy. Door 
de grootte van de tuin kun je genieten van vele zonuren op het grote terras. De overkapping, 
met pannendak, biedt een heerlijke schaduwrijke zitplek, waar je lekker kunt genieten van een 
drankje en een hapje.




Bijzonderheden

• Woonoppervlakte: 114 m²

• Overige inpandige ruimte: 8 m²

• Inhoud woning: 411 m³

• Bouwjaar: 1964

• Twee-onder-een-kapwoning

• Zeer ruimtelijk en licht

• Instapklaar

• Een uitbouw met openslaande tuindeuren

• Een luxe keuken en moderne badkamer

• 3 slaapkamers, mogelijkheid tot creëren van een 4e slaapkamer

• Eigen oprit en een garage

• Parkeren op eigen terrein

• Zonnige en diepe achtertuin met overkapping en veel privacy

































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kasten X

 - Rekken in de kelder X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - PVC-vloeren boven X

 - Vloerbedekking op de tweede verdieping en op de 
trappen

X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder 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 (bij woonhuis)  
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 50 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. 

 
 



Locatie

op de kaart



Heeft u 

interesse?

Turfstraat 37

6811 HK Arnhem




026-2053000

info@loftmakelaars.nl

www.loftmakelaars.nl


