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Kenmerken

& specificaties








Bouwjaar:

1962




Soort:


eengezinswoning




Kamers:

4




Inhoud:

385 m³




Woonoppervlakte:


108 m²




Perceeloppervlakte:

144 m²




Externe bergruimte:


27 m²




Energielabel

G



Omschrijving
Op een absolute toplocatie, midden in de sfeervolle binnenstad van Zutphen, is deze ruime, 
geschakelde woning met vrijstaande garage beschikbaar gekomen. Het ideale object voor 
kopers die het stadse leven ambiëren en graag hun schouders onder een project willen zetten. 
Deze ruwe diamant heeft namelijk alle potentie om een heerlijk nieuw 'thuis' te worden, maar 
vergt nog wel wat liefde, zorg en aandacht. Met een lekkere lichte woonkamer, open keuken, 
drie slaapkamers op de eerste verdieping, een achtertuin op het westen en een eigen 
vrijstaande garage op eigen perceel, heb je hier in ieder geval volop mogelijkheden om al je 
woonwensen waar te maken. 




De ligging in het hartje van de oude binnenstad geeft deze woning niet alleen veel gemak, maar 
ook een portie extra elan. Je woont hier vlak bij de gracht en de IJssel met haar prachtige 
uiterwaarden, maar ook bij alle indrukwekkende monumentale 19e-eeuwse panden waar deze 
Hanzestad om bekend staat. De winkelstraat met een keur aan winkels en uitnodigende 
restaurantjes ligt zelfs om de hoek. Maar ook dagelijkse faciliteiten zoals supermarkten, scholen 
en sportfaciliteiten zijn gemakkelijk te bereiken vanaf deze locatie. Het NS-station ligt op slechts 
5 minuten lopen en via de Kanonsdijk ben je zo op diverse regionale en rijkswegen. Dankzij de 
vrijstaande garage bij deze woning, is je auto parkeren hier een koud kunstje. 




Indeling 

Begane grond

Entree met hal voorzien van meterkast, toiletruimte met fontein en ruimte voor een garderobe. 
Via openslaande deuren aan de rechterkant, heb je toegang tot de riante woonkamer. Het grote 
venster en de twee arcadebogen geven de ruimte een uitgesproken karakter. Dat geldt ook 
voor de plavuizenvloer met marmeruitstraling. Deze vloer is doorgetrokken naar alle vertrekken 
op de begane grond. In de woonkamer is meer dan genoeg plek om een royale zithoek te 
creëren. Een houten trap leidt vanuit dit vertrek naar de eerste verdieping. De woonkamer loopt 
naadloos over in de open keuken. De keuken bestaat momenteel uit een eenvoudig keukenblok, 
maar biedt volop de ruimte om uit te breiden. Via de openslaande deuren naar de tuin haal je in 
het buitengevoel hier naar binnen.    




Eerste verdieping 

Via de overloop op de eerste verdieping, heb je toegang tot drie slaapkamers en de badkamer. 
De slaapkamers en de overloop zijn volledig gestript, dus klaar om aangepakt te worden. Ook 
aan het demonteren van de badkamer is al een begin gemaakt. Momenteel is de ruimte 
ingedeeld in een deel met een inloopdouche en een deel met een tweede toilet. Uiteraard staat 
het je vrij om deze indeling naar eigen inzicht aan te passen.




Garage

De woning beschikt over een eigen stenen garage (ca. 27m²) met een sectionale deur. Hier is 
genoeg ruimte om de auto en fietsen te stallen. Ideaal wanneer je in een drukke binnenstad 
woont! Via de garage heb je toegang tot de achtertuin. De garage is achterom via de 
Kreynckstraat te bereiken.







Tuin

De achtertuin ligt op het zonnige westen en kan met wat creativiteit en groene vingers 
omgetoverd worden tot een gezellige groene oase in de stad. Momenteel is de achtertuin deels 
betegeld. Dankzij de bakstenen muurtjes en de ligging aan de rand van de gracht, heb je hier 
veel privacy van alle kanten en zit je heerlijk beschut. 




Bijzonderheden 

• Woonoppervlakte: ca. 108m²

• Inhoud woning: 385m³

• Bouwjaar: 1962

• Unieke centrale ligging in de binnenstad van Zutphen

• Drie ruime slaapkamers

• Riante en lichte living met open keuken

• Eigen vrijstaande garage

• Zonnige en beschutte achtertuin op het westen

• Beschermd stadsgezicht





















Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - niet bekend of inbouwspots/dimmers nog werken X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - Toilet functioneert niet X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating 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. 
 
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 60 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. 

 
Niet zelf-bewoningsclausule 
Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte recentelijk niet zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper 
derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan 
verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband 
hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3 van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, 
overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper 
komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper vrijwaart verkoper voor 
alle eventuele aanspraken van derden. Verkoper heeft koper in de gelegenheid gesteld een bouwkundige 
inspectie uit te doen voeren. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt. 



Heeft u 

interesse?

Turfstraat 37

6811 HK Arnhem
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