
Lippe Biesterfeldstraat 17 3, Arnhem



Omschrijving
Keurig 3-kamerappartement gelegen naast stadspark Angerenstein.




Dit goed onderhouden appartement is gelegen op één van de meest gewilde 
locaties in Arnhem. Met een balkon aan de voorzijde, op het zuidoosten, en een 
balkon aan de achterzijde, is er een fraai uitzicht over de zeer groene wijk vanaf 
de 3e woonlaag. Bovendien zorgen de grote raampartijen voor heerlijk veel 
lichtinval. De slaapkamer grenzend aan de woonkamer is momenteel in 
gebruik als werkkamer. De woning is geheel voorzien van dubbele beglazing 
waardoor de stookkosten erg laag zijn. In het souterrain beschikt het 
appartement over een ruime eigen berging. Rondom het 
appartementencomplex ligt de ruime gezamenlijke tuin.




Dit authentieke appartementencomplex heeft de status van Gemeentelijk 
Monument. Winkels en alle denkbare voorzieningen zijn gelegen op loopafstand 
en het centrum van Arnhem is bereikbaar per fiets binnen 10 minuten. Het 
bosrijke gebied van Schaarsbergen en Nationaal Park Veluwezoom met volop 
wandelpaden en MTB routes is voor buitenmensen een waar paradijs. 




Indeling

Onderbouw: Bergingen

Begane grond: Centrale entree, trappenhuis.

3e etage: Entree, hal met toilet, slaapkamer, woonkamer met balkon, 
werkkamer met badkamer en balkon, keuken met toegang tot het balkon.




Bijzonderheden

- Energielabel B

- Vaste kasten in de kamers

- Dubbele beglazing geplaatst 2019

- CV combiketel 2008

- Glasvezelaansluiting

- Toilet vernieuwd 2014

- Actieve VVE

Bouwjaar 1953

Woonoppervlakte 63 m²

Inhoud 215 m³



























LIJST VAN ZAKEN

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

 - Boekenkasten X

 - Boekensteun en tijdschriftenrek X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - Spiegels X

 - Kapstok X

 - Bed met lattenbodem -/- matras X

 - Werkblad koffiehoek X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - koel-vriescombinatie 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

 - Toiletrolhouder staand X

 - Groene lamp X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Klok)thermostaat X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Balkonbankje en stoelen X

 - Kast in kelder en tafel X

 



KADASTER LIPPE BIESTERFELDSTRAAT 17 3, ARNHEM



PLATTEGROND APPARTEMENT 



APPARTEMENT 3D



PLATTEGROND BERGING



BERGING 3D



Locatie

Lippe Biesterfeldstraat 17 3, Arnhem



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


