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Kenmerken

& specificaties






Bouwjaar:

1995




Soort:


eengezinswoning




Kamers:

4




Inhoud:

546 m³




Woonoppervlakte:


149 m²




Perceeloppervlakte:

276 m²




Overige inpandige ruimte:


7 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

27 m²




Energielabel


A



Omschrijving
Ben je op zoek naar een royale gezinswoning, welke van alle gemakken is voorzien voor 
comfortabel woongenot? Het kan aan de Tongerlostraat 60.




Deze twee-onder-een-kapwoning is uitstekend onderhouden en keurig afgewerkt, waardoor de 
woning dus instapklaar is. De woning bied je een lichte en royale woonkamer, met haard en 
aircoheater, kantoorruimte, drie ruime slaapkamers, een eigen oprit met carport voor meerdere 
auto's en een laadpunt voor een elektrische auto. Daarnaast beschikt de woning over maar liefst 
20 zonnepanelen en een heerlijke zonnige achtertuin.




De woning is gelegen in een rustige woonomgeving, op loopafstand van de Rijkerswoerdse 
plassen, diverse scholen, kinderopvang en sportaccommodaties. Voor je dagelijkse 
boodschappen kun je goed terecht in Winkelcentrum De Laar en de Arnhemse binnenstad leent 
zich uitstekend voor een dagje shoppen.




Indeling:




Begane grond:

Via de overdekte entree betreed je de woning in de lichte hal; deze is voorzien van de 
meterkast, de trapopgang en een toiletruimte. Een glazen deur verleent je toegang tot de 
woonkamer met open keuken. De ruime woonkamer is netjes afgewerkt, met lichte wanden, 
inbouwspots en een houten vloer met vloerverwarming, en heerlijk licht door de vele 
raampartijen, erker, een dubbele lichtkoepel en de schuifpui richting de achtertuin. De sfeervolle 
zithoek is gesitueerd aan de voorzijde van de woning rond de haard. Daarnaast hebben de 
raampartijen aan de voorzijde zonnescreens. In de woonkeuken is voldoende ruimte voor een 
grote eethoek, vanwaar je een mooi zicht hebt op de achtertuin. De gehele begane grond 
beschikt over een aircoheater. 




De keuken is ingericht met een licht keukenmeubel, met schiereiland en diverse 
inbouwapparatuur: een 6-pits gasfornuis, afzuigkap, een combi-oven, koelkast, een anderhalve 
gootsteen en een vaatwasser. Het aangrenzende kantoor wordt eveneens goed verlicht door 
een kamerhoge raampartij en een lichtkoepel.




1e verdieping:

De lichte overloop brengt je drie slaapkamers en de badkamer. De royale slaapkamers zijn 
voorzien van een neutrale afwerking; lichte wanden en een lichte laminaatvloer. De slaapkamer 
aan de achterzijde is tevens voorzien van een vaste kast. De badkamer is geheel betegeld en 
uitgerust met een ligbad, separate douche, een dubbele wastafel en een tweede toilet. Alle 
ramen zijn tevens voorzien van rolluiken. Daarnaast beschikt deze verdieping over een 
aircoheater.




2e verdieping:

Via een vaste trap bereik je de open zolderruimte op de tweede verdieping. Hier tref je de 
witgoedaansluitingen, de cv-ketel opstelling, mechanische ventilatie, en bergruimte achter de 



knieschotten. De ruimte is zeer royaal en voorzien van een prettige lichtinval, een hoge nok en 
geëxposeerde balken en binten.




Buiten:

Aan de voorzijde van de woning beschik je over een fraai aangelegde voortuin en een eigen 
oprit, met ruimte voor meerdere auto's en een laadpunt voor een elektrische auto en een 
berging. De grote achtertuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd, met grote terrastegels en 
beplante borders. Aan de zijkant tref je een overkapping en een achterom. Er is genoeg ruimte 
voor meerdere zitplekjes, waar je beschut kunt genieten van het mooie weer.




Bijzonderheden:

• Woonoppervlakte: 149 m²

• Externe buitenruimte: 27 m²

• Berging: 7 m²

• Inhoud: 546 m³

• Bouwjaar: 1995

• Een royale twee-onder-een-kapwoning

• Keurige afwerking en uitstekend onderhouden

• Instapklaar

• 3 slaapkamers en een ruime zolder

• Begane grond voorzien van aircoheater

• Eerste verdieping is voorzien van rolluiken

• Maar liefst 20 zonnepanelen

• Nefit HR cv ketel uit 2019

• Eigen oprit met carport voor meerdere auto's

• Laadpunt voor elektrische auto


































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

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

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - vloerbedekking zolder X

 - vloerbedekking trap X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Alarminstallatie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

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. 
 
Ouderdomsclausule 
Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 25 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


