
Schelfhoutlaan 22, Rozendaal



Omschrijving
Zeer goed onderhouden 2-onder-1-kapwoning in de beste gemeente van 
Nederland. De wijk is zeer wijds opgezet en geeft daardoor een zeer vrij gevoel 
en kenmerkt zich met veel groen. Het zicht vanuit de woning is vrij en kijkt op 
groen. 




Een woning welke in- en extern uitstekend is onderhouden en afgewerkt alsook 
volledig geïsoleerd en energiezuinig. Aan de voorzijde is de woonkeuken 
gesitueerd en in de uitbouw is met de bouw als optie een eetkamer 
gerealiseerd. Volgens de originele bouwtekeningen werd dit als optie gezien 
voor het later realiseren van een slaapkamer en badkamer op de begane 
grond. Met een kruipruimte onder de gehele woning van 1,10 hoog kun je 
eenvoudig riolering aanleggen. De wateraansluiting is al gerealiseerd, nu 
functioneel als buitenkraan bij de berging. Onder de oprit ligt een hemelwater 
opvangbak die het regenwater gedoseerd afgeeft aan de grond en daarmee in 
droge tijden de grond langer van water voorziet. 




Deze heerlijk lichte woning is gelegen op een toplocatie in de volledig onder 
architectuur gebouwde wijk de "Kapellenbergh" in een verkeersluwe straat. 
Eind jaren '90 is dit bijzondere deel van deze gemeente gerealiseerd met veel 
groen en hoogteverschillen. Rozendaal is dit jaar opnieuw uitgeroepen tot de 
beste gemeente van Nederland door Elsevier Weekblad. Rozendaal biedt een 
uitstekende mix van wonen, werken, onderwijs, recreatie, rust en ruimte. 
Daarnaast liggen Velp en Arnhem letterlijk om de hoek met alle denkbare 
voorzieningen. Vanuit hier loop je via Kasteel Rosendael zo de uitgestrekte 
bossen en heidevelden in. Houd je van wandelen, hardlopen of mountainbiken? 
Het Nationaal Park Veluwezoom, grenzend aan Rozendaal, is een paradijs voor 
buitenmensen. 



Omschrijving
Speerpunten van deze woning: 

De woning ligt goed op de zon en is daarmee zeer geschikt voor bijvoorbeeld 
zonnepanelen en in het voor- en najaar verwarmt de zon de woning ook mee 
door de vele ramen. Het gezin van 5 heeft daarmee een gasverbruik van

+/- 1.200m³ en verbruik van +/- 2.300KwH per jaar. 

Daarnaast ligt de woning op korte afstand van een basisschool zonder dat men 
hier hinder van ondervindt. 

De tuin is onder toezicht van een tuinarchitect aangelegd, waarbij de afwatering 
gewaarborgd is door aflopende ligging. 

Dit type "Amerikaanse stijl” woning kenmerkt zich door een flauwe dakhelling 
waarmee er op alle plekken in de tuin voldoende natuurlijk licht en zon 
aanwezig is. In de zomer is er voldoende schaduw door de fraaie pergola. 




Indeling 

Begane grond: Entree, hal met toilet, keuken, woonkamer met openslaande 
deuren naar de achtertuin, eetkamer. 

1e verdieping: Overloop, badkamer, wasruimte, 3 slaapkamers. 

2e verdieping: Vliering. 




Bijzonderheden

- Achtertuin met veel privacy;

- Vloerverwarming op de badkamer;

- Berging buitenom bereikbaar;

- Parkeermogelijkheid op eigen terrein voor 2 auto's;

- Glasvezel aansluiting.

Bouwjaar 1998

Woonoppervlakte 106 m²

Inhoud 414 m³

Perceel 332 m²





























Locatie

Schelfhoutlaan 22, Rozendaal



PLATTEGROND BEGANE GROND



BEGANE GROND 3D



PLATTEGROND 1E VERDIEPING



1E VERDIEPING 3D



PLATTEGROND ZOLDER



ZOLDER 3D



KADASTER SCHELFHOUTLAAN 22, ROZENDAAL



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking 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

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(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

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 



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


