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€ 298.000 k.k.

www.arnemuidenhoek4.nl



Arnemuidenhoek 4, Arnhem

Waar vind je in deze prijsklasse een woning met een ruim 14 meter diepe achtertuin? Het is haast
ondenkbaar, maar deze werkelijk keurig onderhouden tussenwoning heeft het.

De tuin is ook nog eens op het zonnige zuid / westen gelegen, dus wat wil je nog meer? Daarnaast heeft de
tuin een achterom én een overkapping waar je heerlijk met familie of vrienden kunt zitten.

De woning heeft modern sanitair, een moderne keuken met grotendeels vernieuwde apparatuur én 10
zonnepanelen. Er zijn 2 bergingen en de auto parkeren kan op eigen erf. Ook zijn er openbare
parkeerplaatsen in de directe omgeving.

In de directe omgeving heb je diverse voorzieningen, want op nog geen 150 meter heb je een winkelcentrum
met o.a. 2 supermarkten, een drogisterij en 2 kappers. Daarnaast zijn de woonboulevard, bushaltes,
uitvalswegen binnen enkele minuten te bereiken.

Redenen genoeg om eens te komen kijken, dus neem contact op met ons kantoor voor een bezichtiging; je
bent van harte welkom!

Voor deze woning is een unieke website (arnemuidenhoek4.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto's
kunt bekijken en alle documentatie (o.a. de brochure) kunt downloaden.

Begane grond:
Entree, hal met meterkast en trapopgang, toilet met wandcloset en fonteintje, tuingerichte woonkamer met
een laminaatvloer. De open keuken ligt aan de straatzijde en heeft een moderne inrichting voorzien van een
inductiekookplaat, afzuigkap, koel-/vriescombinatie, een oven en een vaatwasser.

Verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers van 12 m², 11 m² en 6 m², moderne en zeer complete badkamer in neutrale
kleurstellingen met een ligbad, inloopdouche, 2e wandcloset en een wastafelmeubel.

Vaste trap naar de 2e Verdieping:
Ruime overloop met een dakraam, bergruimte, opstelling van de c.v. ketel en aansluitingen voor de
wasmachine en droger. Er is ook nog een grote 4e (slaap)kamer aanwezig met bergruimte en dakramen aan
de voor- én achterzijde.

Aanvullende informatie:
- Energielabel B;
- Centrale verwarming met combiketel (Intergas; 2014);
- Vrijstaande stenen berging (6 m²) aan de voorzijde én een kleine houten berging in de tuin;
- Het buitenschilderwerk is in 2020 gedaan;
- De groepenkast van de elektrische installatie is vernieuwd;
- Elektrische zonwering;
- In de overkapping is het mogelijk om te internetten en t.v. te kijken;
- De dakbedekking van de stenen berging is in 2018 vervangen.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 298.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1981
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 103 m2

Externe Bergruimte 23 m2

Perceeloppervlakte 160 m2

Inhoud 363 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, natuurlijke ventilatie,
kabel TV en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel B

Isolatie Dakisolatie, grotendeels dubbelglas, muurisolatie en
vloerisolatie

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 2014, eigendom

Kadastrale gegevens

Arnhem AE 4043
Oppervlakte 160 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Achtertuin
Achtertuin 76 m2 (14.5m diep en 5.25m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Plattegrond











Plattegrond 3D











Vragenlijst
































