
ARNHEM
Debussystraat 1 4

Vraagprijs

€ 269.000,- k.k.

026-2053000 | info@loftmakelaars.nl

www.loftmakelaars.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1962




Soort:


portiekflat




Kamers:

3




Inhoud:

203 m³




Woonoppervlakte:


64 m²




Perceeloppervlakte:

0 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:


19 m²




Externe bergruimte:

9 m²




Energielabel


E



Omschrijving
Op een fantastische, bosrijke locatie vind je dit comfortabele driekamerappartement. Het 
appartement beschikt over twee slaapkamers, een sfeervolle woonkamer, separate keuken en 
badkamer met ligbad. Het heerlijk ruime balkon met prachtig uitzicht is een bijzonder fijne plek 
om van het buitenleven te genieten. Het appartement is netjes onderhouden en daarom 
zorgeloos te betrekken. Ideaal voor degene die gelijkvloers willen wonen.




De woning is fraai gelegen langs de Veluwezoom, in de bosrijke wijk 't Cranevelt. Dit is een 
rustige omgeving met veel groen, maar toch vlak bij het bruisende centrum van Arnhem, dat op 
een kwartiertje fietsen ligt. Alle belangrijke voorzieningen heb je dan ook binnen handbereik, 
zoals winkels, supermarkten, sportfaciliteiten, kinderopvang en het openbaar vervoer. Door een 
gunstige ligging ten opzichte van de uitvalswegen ben je bovendien zo op de snelweg richting 
Nijmegen en andere omliggende steden. Kortom, een geweldige locatie.




Indeling van de woning




Begane grond:

Gemeenschappelijke entree met brievenbussen en trapopgang. In de onderbouw bevindt zich de 
persoonlijke berging.




Vierde verdieping:

Het appartement bevindt zich op de vierde verdieping. Via de trapopgang bereik je de voordeur 
en betreed je het appartement. In de hal geven deuren toegang tot de keuken, woonkamer, 
aparte toiletruimte en twee slaapkamers. De woonkamer is lekker ruim en het is er bovendien 
aangenaam licht, vanwege grote raampartijen aan drie verschillende zijden. Aan de achterzijde 
heb je een mooi uitzicht op de bosrijke omgeving. Via een grote schuifpui bereik je het balkon 
aan de achterzijde. De woonkamer biedt plek aan een gezellige zithoek en ruime eethoek. De 
keuken is van alle gemakken voorzien en beschikt over veel kast- en werkruimte. De houten 
fronten zorgen in combinatie met het witte keukenblad voor een fraai contrast. De keuken is 
uitgerust met diverse inbouwapparaten, zoals een inductiekookplaat, oven, koelkast en 
vaatwasser. Een deur vanuit de keuken geeft ook toegang tot het balkon.




Zowel aan de voor- als achterzijde vind je een slaapkamer. De grootste slaapkamer ligt aan de 
voorzijde en biedt ruimte aan een groot tweepersoonsbed en kledingkast. Een deur vanuit deze 
slaapkamer geeft toegang tot de badkamer. De slaapkamer aan de achterzijde heeft een iets 
kleiner formaat en is uitstekend geschikt als kinder-, werk- of logeerkamer. Beide kamers zijn 
heerlijk licht. De badkamer is op verrassende wijze betegeld en heeft een luxe uitstraling. Hier 
vind je een ligbad met douchegedeelte en een wastafel.




Buiten:

Het royale balkon ligt aan de achterzijde en strekt zich uit over de gehele breedte van het 
appartement. Je kijkt hier uit op de bosrijke omgeving en kunt volop van de zon en het 
buitenleven genieten. Het balkon is volledig betegeld, zodat je een ruime zit- of eethoek kunt 
inrichten. Het balkon bereik je via een schuifpui in de woonkamer of een deur in de keuken.






Bijzonderheden van de woning

- 3 kamers (2 slaapkamers)

- Sfeervol appartement met veel lichtinval

- Door hoekligging raampartijen aan drie zijden

- Royaal zonnig balkon aan de achterzijde op het westen

- Centrum van Arnhem op kwartiertje fietsafstand

- Gelegen tegenover Burgers' Zoo

- Bosrijke omgeving

- Gezonde VvE, maandelijkse bijdrage € 186,--

- Gebruiksoppervlakte: 64 m²

- Bouwjaar: 1962
































Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

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

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Bosch wasmachine uit 2012, capaciteit 7kg X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - boiler X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), 
te weten

 - Radiatorfolie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Overig - Contracten

Boiler: Ja

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 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. 

 



Heeft u 

interesse?

Turfstraat 37

6811 HK Arnhem




026-2053000

info@loftmakelaars.nl

www.loftmakelaars.nl


