
Arnhemsestraatweg 15 a, Velp



Omschrijving
Royaal 3-kamer appartement op de begane grond met een zeer royaal 
zonneterras op het zuiden en een eigen parkeerplaats in de ondergelegen 
garage.




Dit heerlijk lichte appartement met een gebruiksoppervlak van 125 m² is 
onderdeel van Résidence Daalhuisen en heeft werkelijk een unieke ligging. 
Vanuit de living is er vrij zicht op de fraai aangelegde gezamenlijke tuin met 
vijverpartij en veel groen. Bovendien biedt het ruime terras van maar liefst 39 
m² rechtstreeks toegang tot deze tuin. Het appartement beschikt over een 
grote woonkamer met een half open keuken in hoekopstelling. Hierdoor is er 
zicht en een prima contact tussen de beide vertrekken. Naast 2 flinke 
slaapkamers en dito badkamer is er een separate wasruimte met voldoende 
opbergruimte.

Aan de achterzijde is het goed onderhouden appartement voorzien van 
elektrisch bedienbare zonwering. Het kleinschalige appartementencomplex is 
gerealiseerd in 2004 en uiteraard volledig geïsoleerd. Dit zorgt naast een 
comfortabel woongevoel voor relatief lage energielasten. De vereniging van 
eigenaars wordt beheerd door een professioneel bureau. 




Het centrum van Velp is gelegen op loopafstand evenals Park Daalhuizen. Het 
zeer groene dorp is gelegen aan de voet van het Nationaal Park Veluwezoom 
met uitgestrekte bossen en heidevelden en heeft alle denkbare voorzieningen. 
Daarnaast beschikt Velp over uitstekende OV-verbindingen en aansluitingen op 
diverse snelwegen. Bovendien is het centrum van Arnhem op de fiets binnen 15 
minuten bereikbaar.




Indeling

Onderverdieping: Parkeergarage en bergingen.

Begane grond complex: Centrale entree met tochtportaal en bellentableau, hal 
met trappenhuis en lift.

Begane grond appartement: Entree, hal met toilet, wasruimte, woonkamer met 
toegang tot eigen terras, half open keuken, slaapkamer, slaapkamer, 
badkamer.




Bijzonderheden

- Alle haldeuren in het complex zijn elektrisch bedienbaar

- Toegangshek parkeergarage met afstandsbediening

- Parkeermogelijkheid voor bezoekers

- Gezamenlijke fietsenberging

- Actieve, gezonde VVE

- Energielabel A

Bouwjaar 2004

Woonoppervlakte 125 m²

Inhoud 390 m³

























Locatie

Arnhemsestraatweg 15 a, Velp



KADASTER ARNHEMSESTRAATWEG 15 A, VELP



PLATTEGROND APPARTEMENT



APPARTEMENT 3D



PLATTEGROND BERGING



BERGING 3D



PLATTEGROND PARKEERPLAATS



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - staande lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kast slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating 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


