
HELMONDSTRAAT 60

ARNHEM

Vraagprijs
€ 187.000,- k.k.



KENMERKEN
Soort

Type

Kamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

Tuin

Garage

Verwarming

Isolatie

eengezinswoning

tussenwoning

6

130 m²

135 m²

500 m³

1976

achtertuin, voortuin

geen garage

c.v.-ketel

dubbel glas



ALGEMENE INFO

& INDELING

Aan een groenstrook aan de Helmondstraat 60 ligt deze ruime eengezinswoning met 4 slaapkamers, in 
de gezellige woonwijk 'De Laar-West' in Arnhem-Zuid. De Helmondstraat ligt in een kindvriendelijke en 
verkeersluwe buurt met veel groen; u woont hier heerlijk rustig! Tegelijkertijd vindt u in de nabije 
omgeving alles wat u nodig heeft: de dagelijkse boodschappen doet u in het uitgebreide en diverse 
winkelcentrum De Laar-West of het welbekende overdekte winkelcentrum Kronenburg dat op 
fietsafstand te bereiken is. De Rijkerswoerdse plassen en het park Zuiderveld liggen op loopafstand. 
Hier kunt u terecht voor een heerlijke wandeling  in de mooie natuur. Voor de sportievelingen is er ook 
genoeg te doen met het sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd in de nabije omgeving. In de directe 
nabijheid zijn er bovendien ook (basis)scholen, meerdere speeltuinen en een kinderboerderij, waardoor 
de woning ook uiterst geschikt is voor een gezin met kinderen. Het openbaar vervoer is verder 
uitstekend geregeld. Er is een goede busverbinding en het NS-station Arnhem-Zuid ligt op slechts 5 
minuten fietsen. De uitvalswegen naar de A325 richting Nijmegen en A12 richting Utrecht/Duitse grens, 
zijn binnen enkele minuten bereikbaar. De gezellige winkel- en uitgaansstad Arnhem staat bovendien 
bekend om de schitterende natuur waardoor de stad wordt omgeven. Verder zorgen dierentuin Burgers 
Zoo, nationaal natuurpark de Hoge Veluwe, het Openluchtmuseum en het Sonsbeekpark (meerdere 
malen bekroond tot mooiste stadspark van Europa) voor een heerlijke stad rijk aan cultuur en natuur!




Deze eengezinswoning uit 1976 heeft maar liefst 4 slaapkamers, een ruime woonkamer en een fraaie 
achtertuin. Deze achtertuin met terras overkapping beschikt bovendien over een stenen berging, een 
houten schuur én een achterom. De perfecte buitenruimte om van de rust en ruimte te genieten! De 
leefkeuken en de bijzonder ruime badkamer maken de woning compleet! Belt u ons gerust dan maken 
wij snel een afspraak voor een bezichtiging! 




Indeling van de woning:




Begane grond: Hier vindt u de hal, het toilet, de woon-/eetkamer en de keuken. Het keurige toilet 
beschikt over een fonteintje. De  woonkamer met plavuizen vloer is erg ruim en staat direct in verbinding 
met de achtertuin. Bovendien is de woonkamer erg licht door de aanwezigheid van flinke raampartijen 
aan de achterzijde van de woning. De leefkeuken is van alle nodige gemakken voorzien: zo is er een 
kunststof werkblad, een 5 pits gaskookplaat, een afzuigkap, een oven, een vaatwasser en een vriezer 
aanwezig. Verder beschikt de keuken over veel kastruimte waarin u uw serviesgoed en ander 
keukengerei kwijt kunt. Met een mooie woonkamer en een prachtige keuken biedt de woning veel 
leefruimte en wooncomfort! 




Eerste verdieping: Via de fraaie open trap in de woonkamer komt u terecht op de overloop van de 
eerste verdieping. Hier bevinden zich de master bedroom, 2 slaapkamers en de badkamer. Alle 
slaapkamers zijn voorzien van smaakvolle laminaatvloeren. In de master bedroom is voldoende 
kastruimte aanwezig om uw kleding in op te bergen en is er een prettige lichtinval door de 
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ALGEMEEN
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LOCATIE OP KAART



BEGANE GROND



1E VERDIEPING



2E VERDIEPING



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN
Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

 

Tuin

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/

bewegingsmelder

X

Voet droogmolen X

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

 

Tuin overige

tuinhaarden en vuurkorf X

betonnen figuren X

 

Woning

Brievenbus X

Rookmelders X

Schotel/antenne X

Rolluiken/Zonwering buiten X

Vliegenhorren X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Veiligheidssloten/inbraakpreventie X

Zonwering binnen X

Vlaggenmast X



LIJST VAN ZAKEN
Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

 

Raamdecoratie

Gordijnrails X

Gordijnen/vitrages X

Losse horren/rolhorren X

Rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie

Plavuizen X

Vloerbedekking X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening

CV met toebehoren X

Allesbrander X

Kachels X

Open haard met toebehoren X

Thermostaat X

Airconditioning X

Isolatievoorzieningen X

Mechanische ventilatie X

 

Keukenapparatuur

koelkast en vriezer X

gasfornuis X

magnetron X



LIJST VAN ZAKEN
Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

oven X

 

Verlichting

vaste lampen X

 

Badkamer accessoires

medicijnkastje X

 

Overige zaken

schotel X

 

Algemeen

vliegengordijn X

Radiatorafwerking X

Schilderijophangsysteem X

Keukenblok met bovenkasten X

Vast bureau X

Spiegelwanden X

Wastafels met accessoires X

Sauna met toebehoren X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X



VAN BEZICHTIGING TOT AANKOOP



WELKOM BIJ VAN EK

Team van Ek:



Paul van Ek: makelaar / taxateur

Kees Groenendijk: makelaar / hypotheekadviseur

Anneke van Ek: commercieel medewerkster

Carola Franken: office manager



CONTACT GEGEVENS

Bent u na het inzien van deze brochure nieuwsgierig geworden naar deze woning, dan nodigen wij u 
graag uit om contact op te nemen met Van Ek Garantiemakelaars, 026-4425436.





U bent welkom op kantoor:

Openingstijden: maandag t/m vrijdag

                              08.30 - 12.30 uur

                              13.00 - 17.00 uur




Bezichtigingen op zaterdag zijn mogelijk na het maken van een afspraak.







Onze adresgegevens:

Van Ek Garantiemakelaars

Willemsplein 29

6811 KC Arnhem

026-4425436

info@vanekgarantiemakelaars.nl

www.vanekgarantiemakelaars.nl

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat de informatie enigszins afwijkt van 
hetgeen u in of rond de woning ziet of heeft gezien. Dit kan met name gelden voor (bouw)tekeningen, schetsen, afmetingen en maatvoeringen. 
Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.




Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Vraagprijzen zijn kosten koper. Alle verstrekte 
informatie dient u in het kader van het BW niet te beschouwen als een aanbod, doch als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Voor 
een eventuele vermelding van onjuiste gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.









Van Ek Garantiemakelaars

Willemsplein 29

6811 KC Arnhem

026-4425436

info@vanekgarantiemakelaars.nl

www.vanekgarantiemakelaars.nl


