
den Bruijl 12, Velp



Omschrijving
Zeer stijlvol gerenoveerde semi-bungalow met een royaal inpandig zwembad, 
carport en vrijstaande garage.




De heerlijk lichte woning is in 2010 volledig gemoderniseerd en afgewerkt met 
uitsluitend hoogwaardige materialen. Bovendien is er bij de indeling, zowel 
binnen als buiten, prioriteit gegeven aan de volmaakte privacy voor de 
bewoners. Uiteraard is er ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. 
Gelegen aan de voet van de Posbank omringd door soortgelijke, vrijstaande 
woningen op ruime percelen. De uitgestrekte Beekhuizense bossen zijn te voet 
binnen enkele minuten bereikbaar.




Het groene dorp Velp aan de voet van Nationaal Park Veluwezoom biedt alle 
denkbare voorzieningen, 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 en garderobe, kantoor, woonkeuken met 
schuifpui, bijkeuken, zitkamer, woonkamer, gang, toilet, badkamer, 
slaapkamer, slaapkamer met inloopkast en eigen badkamer.

Souterrain: Gang, 3 keldercompartimenten, slaapkamer met kastenwand, gang 
met trap naar het verwarmde zwembad, badkamer, sauna, technische ruimte 
zwembad, trap naar de vrijstaande serre in de achtertuin.




Bijzonderheden

- Luxe woonkeuken met alle denkbare apparatuur waaronder een stoomoven 
en warmhoudlade;

- Plavuizenvloer begane grond en souterrain zijn voorzien van                                                       
vloerverwarming;

- 46 zonnepanelen in eigendom;

- Warmtepomp gecombineerd met CV combiketel;

- Lange lichtstraat op de woonkeuken;

- Zolderberging over de gehele woning;

- Elektrisch bedienbare poort en garagedeur;

- Alarminstallatie met camera's.

Bouwjaar 1953

Woonoppervlakte 373 m²

Inhoud 1581 m³

Perceel 1000 m²



















































Locatie

den Bruijl 12, Velp



PLATTEGROND MET PERCEEL



PERCEEL 3D



PLATTEGROND BEGANE GROND



BEGANE GROND 3D



PLATTEGROND ZOLDER



ZOLDER 3D



PLATTEGROND SOUTERRAIN



SOUTERRAIN 3D



KADASTER DEN BRUIJL 12, 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

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Shutters X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Tafel met stoelen X

 - Vitrinekast X

 - Boekenplanken aan de wand X

 - Hanglamp keuken X

 - Muurlampen X

 - Wijnrek aan wand X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Rolluiken X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen 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 - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - 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


