
ARNHEM
Johan de Wittlaan 220 1

Vraagprijs

€ 350.000,- k.k.

026-2053000 | info@loftmakelaars.nl

www.loftmakelaars.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1950




Soort:


portiekflat




kamers:

5




Inhoud:

470 m³




Woonoppervlakte:


125 m²




Perceeloppervlakte:

188 m²




Overige inpandige ruimte:


20 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

31 m²




Externe bergruimte:


24 m²




Energielabel

E



Omschrijving
Wie zoekt naar een fijne starters- of gezinswoning met veel mogelijkheden en een tuin van 
maar liefst 188 m, doet er goed aan een bezichtiging te plannen aan de Johan de Wittlaan. Deze 
maisonnette beslaat begane grond en eerste verdieping en biedt plaats aan vier slaapkamers. Je 
beschikt over een geweldige hoeveelheid bergruimte en ook de buitenruimte is aanzienlijk; niet 
alleen beschikt deze woning over een royale achtertuin op het zuiden (15,5 x 12 meter) voorzien 
van een overkapping én een geweldige boomhut, maar ook een dakterras van ruim 31 m2 welke 
bereikbaar is via de woonetage.

De woning is mooi afgewerkt en erg sfeervol door o.a. een houten vloer in visgraatmotief, 
spotverlichting en paneeldeuren; in de woonkamer bevindt zich een zwevende houtkachel! De 
open keuken is modern en comfortabel en voor de lichte badkamer geldt hetzelfde. Kortom: een 
fijne en ruimtelijke woning die zonder klussen kan worden betrokken. 




De Johan de Wittlaan is gelegen in de groene en waterrijke wijk tussen het Spijkerkwartier en 
Het Broek. Op korte afstand van diverse voorzieningen zoals winkels, openbaar vervoer, 
kinderopvang, sportvoorzieningen en scholen. In circa vijf minuten fiets je naar de gezellige 
binnenstad met een groot aanbod aan winkels en speciaalzaken, horeca en culturele 
voorzieningen. Via de nabijgelegen snelwegen zijn steden als Nijmegen, Apeldoorn en Utrecht 
gemakkelijk bereikbaar.  




Indeling 

Eerste verdieping

De entree bevindt zich op de woonverdieping. Je komt binnen via de hal met garderobe en 
inbouwkast. Vervolgens bereik je de riante living, die is uitgerust met een schitterende vloer in 
visgraatmotief, spotverlichting en een zwevende houtkachel met ruimte voor houtopslag. De 
woonverdieping bevindt zich boven straatniveau, zodat je ondanks grote raampartijen aan 
weerszijden veel privacy ervaart. Grenzend aan de woonkamer bevindt zich de open keuken. 
Deze is modern afgewerkt en voorzien van fraaie wand- en vloertegels. Je vindt er een recht 
keukenmeubel met stenen werkblad. Tegenoverliggend bevindt zich een kastenwand met bar, 
die op natuurlijke wijze zorgt voor een scheiding tussen keuken en woonkamer. Apparatuur 
betreft een vijfpits gasfornuis met brede oven, afzuigkap, vaatwasser, koelkast en vriezer. 
Vanuit de keuken heb je toegang tot een berging met ruimte voor voorraden. De keuken geeft 
daarnaast toegang tot het royale dakterras aan zuidzijde. 

De hal geeft toegang tot een grote slaap- of studeerkamer, uitgerust met een vinylvloer, grote 
raampartij en radiator. De verdieping biedt tevens plaats aan de gemoderniseerde badkamer, die 
is voorzien van spotverlichting en een raam. Hier vind je een wandcloset, dubbele wastafel, 
spiegelkasten, een inloopdouche met hand- en regendouche en een heerlijk 2 persoonsligbad. 




Begane grond

De hal geeft toegang tot een nette toiletruimte en drie slaapkamers, allen afgewerkt met een 
lichte vloer, raampartijen en een radiator. De verdieping biedt daarnaast plaats aan de tweede 
badkamer, uitgerust met een badkamermeubel met kastruimte en wastafel evenals een 
inloopdouche. Je vindt hier ook een zeer ruime inpandige berging.







Buiten

De buitenruimte bij deze woning is werkelijk fenomenaal. De tuin van maar liefst 188 m2 is 
gelegen op het zuiden, is heerlijk ruim en te bereiken vanaf de masterbedroom, waardoor je 
vanaf je bed uitzicht hebt op de tuin. Je vindt hier een gazon, verschillende terrassen en zitjes en 
een kleine overkapping. De tuin biedt meer dan voldoende speelgelegenheid, o.a. door een 
grote trampoline en een fantastische boomhut.

Vanuit de open keuken heb je toegang tot een geweldig dakterras aan zuidzijde, vanwaar je 
uitkijkt op de tuin die via een trap bereikt wordt. 




Bijzonderheden 

• Maisonnette op begane grond en 1e verdieping

• Vier slaapkamers

• Living met houten vloer, spotverlichting en houtkachel

• Moderne open keuken

• Fris sanitair

• Zeer veel (inpandige) bergruimte

• Geweldig dakterras aan zuidzijde

• Zeer ruime tuin met boomhut

• Woonoppervlakte: 125 m²

• Overige inpandige ruimte: 20 m²

• Dakterras: 31 m²

• Externe bergruimte: 24 m²

• Inhoud woning: 470 m³

• Bouwjaar: 1950

• VvE bijdrage per maand € 75,--
































Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Houtkachel X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel 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

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 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 70 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


