
Nieuwstraat 14, Velp



Omschrijving
Goed onderhouden hoekhuis met een ruime woonkeuken in het centrum van 
Velp.




In het verleden is de woning aan de achterzijde uitgebouwd met een royale 
woonkeuken met openslaande deuren naar het terras, en in 2008 is deze 
aantrekkelijke hoek van een drieslag grotendeels gerenoveerd met moderne 
materialen, maar met behoud van de oorspronkelijke sfeer. Dit heerlijke 
familiehuis met 4 slaapkamers heeft bovendien een compacte praktijkruimte in 
de achtertuin met een aparte ingang. Naast het terras is er een fraaie veranda 
gerealiseerd waar je volledig privé kunt zitten. Ook parkeren op eigen terrein is 
mogelijk. Gelegen in een zeer verkeersluwe straat in het centrum en op een 
steenworp afstand van de R.K. kerk in de Emmastraat.




Vanuit de Nieuwstraat bereik je het NS station binnen een paar minuten. Velp is 
gelegen aan de voet van de Posbank en Nationaal Park Veluwezoom biedt alle 
denkbare voorzieningen en heeft uitstekende OV-verbindingen, plus 
uitvalswegen naar de A12, A50 en A348. Bovendien is het centrum van Arnhem 
op de fiets binnen 15 minuten bereikbaar.




Indeling

Begane grond: Entree, hal met toilet, woonkamer, woonkeuken, wasruimte. 
Praktijkruimte buitenom bereikbaar.

1e verdieping: Overloop, badkamer, 2 slaapkamers.

2e verdieping: Overloop, 2 slaapkamers, bergingen.




Bijzonderheden

- Keukenvloer vernieuwd in 2019

- Vaste zoldertrap vernieuwd in 2020

- Parkeren op eigen terrein mogelijk

- Separate praktijkruimte

Bouwjaar 1900

Woonoppervlakte 104 m²

Inhoud 393 m³

Perceel 191 m²



































Locatie

Nieuwstraat 14, Velp



PLATTEGROND BEGANE GROND



BEGANE GROND 3D



PLATTEGROND 1E VERDIEPING



1E VERDIEPING 3D



PLATTEGROND 2E VERDIEPING



2E VERDIEPING 3D



PLATTEGROND VERANDA



VERANDA 3D



KADASTER NIEUWSTRAAT 14, VELP



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer 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

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat 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

 - wastafel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens 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

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging 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


