
Talingsingel 52, Velp



Omschrijving
Zeer goed onderhouden tussenwoning met een carport en een ruime achtertuin 
op het westen. De extra brede woonkamer is voorzien van een robuuste houten 
vloer, een houthaard en openslaande kunststof deuren naar de achtertuin. De 
garage is deels bij de keuken gevoegd en deels als berging in gebruik. Op de 1e 
verdieping 3 slaapkamers en bovendien een handige werkplek op de overloop. 
Door de bouwwijze met zelfdragende betonvloeren zijn alle verdiepingen naar 
wens in te delen. Het woonhuis is gelegen in een rustige, zeer groene wijk 
welke wordt gekenmerkt door de vele plantsoenen en bomen. De afgelopen 44 
jaar is deze woning met zorg bewoond en keurig onderhouden door de huidige 
eigenaar. 




Wijkbewoners betalen € 250,- per jaar voor onderhoud aan het openbaar groen 
aan de Stichting Talingsingel Noord Onderhoud van Paden en Perken. In de 
onmiddellijke omgeving kunt u heerlijk wandelen en fietsen op het landgoed 
Biljoen en langs de IJssel. Het winkelcentrum aan het Churchillplein is gelegen 
op 600 meter en ook het NS station ligt op slechts een paar minuten fietsen. 
Het groene dorp Velp aan de voet van de Posbank en Nationaal Park 
Veluwezoom biedt alle denkbare voorzieningen en heeft uitstekende OV-
verbindingen en uitvalswegen naar de A12, A50 en A348. Het centrum van 
Arnhem is op de fiets binnen 15 minuten te bereiken.




Indeling

Begane grond: Entree, hal met toilet, woonkamer, keuken, berging.

1e verdieping: Overloop met werkplek, badkamer, 3 slaapkamers.

2e verdieping: Overloop, badkamer, berging met CV-opstelling, zolderkamer.




Bijzonderheden

- Deels voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing;

- Platte daken vernieuwd in 2021;

- Buitenschilderwerk 2021;

- Schoorstenen opnieuw gevoegd;

- Zinken dakgoten vernieuwd.

Bouwjaar 1973

Woonoppervlakte 144 m²

Inhoud 445 m³

Perceel 229 m²





























Locatie

Talingsingel 52, Velp



KADASTER TALINGSINGEL 52, VELP



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X



PLATTEGROND BEGANE GROND



BEGANE GROND 3D



PLATTEGROND 1E VERDIEPING



1E VERDIEPING 3D



PLATTEGROND ZOLDER



ZOLDER 3D



Mijn motto: “Integriteit en duidelijkheid”




Bults Makelaardij is gevestigd in Velp en actief in Arnhem en omstreken.

Het kantoor adviseert en bemiddelt bij de aan- en verkoop van woningen

en vastgoed voor het midden- en kleinbedrijf. Werkelijke aandacht voor 
de klant en diens wensen vormen de basis voor een geslaagde 

samenwerking. 




Kenmerkend voor het kantoor zijn de lokale kennis en de korte lijnen 
tussen klant en makelaar: de eerste vereisten voor een degelijk advies. 

 Deze brochure geeft u een indruk van de woning en vormt slechts 
een uitnodiging tot bezichtiging.

 De plattegronden in deze brochure zijn ter indicatie en 
geproduceerd voor promotionele doeleinden. Aan deze 
plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

 Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

 Wij zouden het op prijs stellen wanneer u ons na een bezichtiging op 
de hoogte brengt van uw bevindingen. Wij kunnen onze 
opdrachtgever(s) hier dan over informeren.

 Wij adviseren u een NVM makelaar in te schakelen om u te 
begeleiden bij de aankoop.

 De Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn van toepassing.

 Deze woning is ook te vinden op internet: www.bultsmakelaardij.nl





ROZENDAALSELAAN 23d, 6881 KZ VELP

T. (026) 382 83 50 | info@bultsmakelaardij.nl

Kijk voor ons complete woningaanbod op www.bultsmakelaardij.nl


