
ARNHEM
Noordelijke Parallelweg 85

Vraagprijs

€ 225.000,- k.k.

026-2053000 | info@loftmakelaars.nl
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Kenmerken

& specificaties






Bouwjaar:

1932




Soort:


bovenwoning




Kamers:

4




Inhoud:

302 m³




Woonoppervlakte:


83 m²






Overige inpandige ruimte:

1 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:


8 m²




Energielabel

C



Omschrijving
Deze authentieke bovenwoning is gelegen aan de Noordelijke Parallelweg 85 en is goed 
uitgerust met wel twee slaapkamers, een eet- én een woonkamer, een balkon, een dakterras en 
een bergzolder. Deze opknapwoning biedt ruimte voor modernisering, waarna je hier heerlijk 
kunt wonen! 




De woning bevindt zich in een kindvriendelijke buurt genaamd Heijenoord, waar tamelijk veel 
gezinnen wonen. Tevens wonen in de buurt naar verhouding meer jonge inwoners. Ook liggen 
alle wenselijke voorzieningen zoals supermarkten, een speeltuin, meerdere scholen, gezellige 
restaurants en diverse winkels op loopafstand. Daarnaast is de bereikbaarheid goed met het 
openbare vervoer (bushaltes) en uitvalswegen (N224 en N225) nabij gelegen. 




Begane grond

De voordeur met overkapping is vanuit de voortuin te betreden van waaruit je binnenkomt in de 
hal met trapopgang naar de eerste verdieping.




Eerste verdieping

Op de overloop op de eerste verdieping vind je een blauwe vloer met witte wanden. Deze 
overloop biedt toegang tot een tweede verdieping, een toilet, een eetkamer, een woonkamer 
en een keuken.




In de keuken tref je witte keukenkasten met witte handvatten en een licht keukenblad aan. 
Daarnaast ben je hier voorzien van een gaskookplaat, een afzuigkap en een losse koelkast. Je 
kunt vanuit de keuken het balkon betreden. 




De woonkamer biedt veel natuurlijk daglicht met dank aan de brede raampartijen. Tevens kun je 
in de woonkamer gezellig samen komen en loungen. 

Opvallend aan de eetkamer is de lichte schouw. Je hebt hier genoeg ruimte om heerlijk te 
dineren en verder leidt de eetkamer naar het balkon. 




Tweede verdieping

Middels een vaste trap vanuit de eerste verdieping is de overloop op de tweede verdieping te 
betreden. Deze overloop leidt naar een derde verdieping, twee slaapkamers en een badkamer.




In de badkamer ben je voorzien van een wasmachine aansluiting, een douchecabine en een 
wastafel. Daarnaast ligt hier een grijze tegelvloer en vind je in de badkamer witte wandtegels. 
Ook biedt de badkamer toegang tot een dakterras. 




Beide kamers zijn volwaardige slaapkamers, welke beiden zijn voorzien van een eigen wastafel. 
In de grootste slaapkamer ben je voorzien van een dakkapel, waardoor hier meer ruimte wordt 
gecreëerd. Tevens tref je in de kleinste slaapkamer een trap naar een vide aan. Je kunt de 
slaapkamers natuurlijk ook ideaal gebruiken als bijvoorbeeld een kinderkamer, een werkkamer 
of een inloopkast. 







inloopkast. 



Derde verdieping

De derde verdieping is bereikbaar middels vlizotrap en geschikt als bergruimte.




Bijzonderheden

- Kindvriendelijke buurt

- Twee slaapkamers

- Een balkon en dakterras

- Voorzieningen nabij

- Opknapwoning

- Woonoppervlakte 83 m3

- Voorzien van buitenberging aan de achterzijde

- VvE bijdrage € 80,-- per maand























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - koelkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Lijst van zaken



Kadastrale kaart



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 (bij woonhuis) of artikel 18.3 (bij appartement) 
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 90 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




026-2053000

info@loftmakelaars.nl

www.loftmakelaars.nl


