
ARNHEM
Brouwerijweg 27

Vraagprijs

€ 550.000,- k.k.
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www.loftmakelaars.nl



Kenmerken

& specificaties






Bouwjaar:

1886




Soort:


herenhuis




Kamers:

7




Inhoud:

626 m³




Woonoppervlakte:


151 m²




Perceeloppervlakte:

136 m²




Overige inpandige ruimte:


23 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

10 m²




Energielabel


F



Omschrijving
Op zoek naar een mooie karakteristieke gehele woning vlakbij het centrum met oude details en 
moderne elementen? Sla dan nu je slag naar deze tussenwoning met zonnige achtertuin, 
dakterras en bijzonder veel leefruimte! Het ruime, lichte huis biedt een grote woonkamer met 
tuindeur, moderne open keuken, ruime moderne badkamer en vijf slaapkamers, waarvan een 
met dakkapel en een met schuifdeurinbouwkasten (mooi in te richten als inloopkast). Als bonus 
biedt het schitterende huis een ruime kelder (voorzien van koekoek), grote sfeervolle 
zolderkamer met brede dakkapel, opbergvliering en twee bergingen (een beneden en een op de 
2e verdieping). Een mooie instapklare woning voor een groot gezin.




Het huis bevindt zich in een gewilde wijk op slechts 500 meter afstand van het Centraal Station 
en 1 kilometer afstand van het gezellige, historische centrum van Arnhem. De Brouwerijweg is 
een mooie straat met aan weerszijden karakteristieke woningen, bomen en parkeerstroken. In 
de nabije omgeving bevinden zich vele wenselijke voorzieningen, zoals een winkelcentrum, 
diverse scholen, een skatebaan en het uitgestrekte Park Sonswijk met zijn vele wandelpaden, 
eetgelegenheden en Grote Waterval. Arnhem is gunstig gelegen ten opzichte van diverse 
snelwegen: de A12, A50, A325 en A348 liggen vlakbij. 




Indeling:

Begane grond:

De voordeur geeft toegang tot de lange hal met daarin een mooie tegelvloer, meterkast en 
trapopgang richting de kelder en 1e verdieping. De fraaie glazen schuifdeur recht voor je brengt 
je naar de open keuken. Via de deur links bereik je de woonkamer.




Het huis heeft een mooie ruime woonkamer met aan de voorzijde twee grote raampartijen en 
aan de achterzijde een glazen deur richting de achtertuin. De woonkamer is mooi afgewerkt met 
een glad plafond en houten vloer. Aan de achterzijde bevindt zich om de hoek (achter een brede 
opening in de muur) de open keuken.




De open keuken is voorzien van een mooie tegelvloer. Je hebt de beschikking over een moderne 
hoekkeuken met daar tegenover twee hoge keukenblokken. De keuken is ingericht met een 
vaatwasser, twee combi-ovens, 5-pits gaskookplaat, RVS afzuigkap en twee bovenkasten met 
verlichting. Er is plek voor het plaatsen van een vrijstaande koelkast of koel-vriescombinatie. 




Vanuit de keuken bereik je een kleine hal die in verbinding staat met het moderne (recent 
vervangen) toilet met fonteintje en (middels een fraaie schuifdeur) met de ruime berging, 
voorzien van twee ramen. 




Kelder:

Het huis beschikt over een kelder van maar liefst 23 m² voorzien van een raam.




1e verdieping:

Op de 1e verdieping bevindt zich een L-vormige overloop die middels mooie authentieke deuren 
toegang geeft tot drie slaapkamers, een studeerkamer en de badkamer. 




Een van de drie kamers beschikt over twee grote schuifdeurinbouwkasten en staat middels een 
deur in verbinding met nog een slaapkamer die is voorzien van een schuifdeur richting de 
badkamer. Dat maakt dat je deze kamer mooi in kunt richten als inloopkast. Op de kamer die 
dienst kan doen als inloopkast na, zijn alle slaapkamers voorzien van een (of twee) grote 
raampartijen. 




De badkamer is bijzonder ruim en prachtig modern ingericht met een ligbad, inloop 
regendouche, dubbel wastafelmeubel en zwevend toilet met daarboven een handige 
badkamerkast. De badkamer staat middels een glazen deur in verbinding met het dakterras. 




2e verdieping:

Het huis heeft een royale, bijzonder sfeervolle 2e verdieping. Je komt aan in een grote 
zolderkamer met houten balkenplafond, nette vloer, brede dakkapel en aansluitende bergruimte 
met cv-installatie, wasmachine- en drogeraansluiting. Vanaf de zolderkamer bereik je middels 
een open trap een open opbergvliering. Ook staat de zolderkamer in verbinding met een ruime, 
sfeervolle slaapkamer die is ingericht met een prachtig houten balkenplafond, nette vloer, 
dakkapel en dakraam.




Buiten:

Het huis heeft een zonnige tuin op het zuidwesten. Deze is ingericht met een gazon, terras en 
borders. De tuin wordt omsloten door een schutting, hoge haag en een bakstenen muur. 




Boven de tuin bevindt zich een op de 1e verdieping een dakterras. Deze grenst aan de badkamer 
en heeft een oppervlakte van ca. 10 m².




Bijzonderheden:

• Woonoppervlakte: 151 m²

• Inhoud: 626 m³

• Bouwjaar: 1886 

• Ruime, karakteristieke tussenwoning

• Oude details, maar ook modern afgewerkt

• Vlakbij centrum, Centraal Station en Park Sonswijk

• Grote kelder: 23 m²

• Ruime woonkamer met deur richting achtertuin

• Moderne open keuken

• Grote moderne badkamer met deur richting dakterras

• 7 kamers, waarvan 4 slaapkamers

• Royale, sfeervolle zolderkamer met grote dakkapel

• Opbergvliering 

• 2 ruime bergingen (op begane grond en 2e verdieping)

• Zonnige achtertuin op het zuidwesten

• Dakterras: 10 m² (aan achterzijde)

• Voorzien van Atag cv ketel uit 2004




































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Legplank studeerkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Close-in boiler X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

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. 
 
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 100 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


