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€ 295.000 k.k.

www.simonvestdijksingel121.nl



Simon Vestdijksingel 121, Arnhem

Deze woning kán niet tegenvallen als je komt kijken. Het komt namelijk niet vaak voor dat een woning er zo
keurig bijstaat.

Bijvoorbeeld de keuken (2015), de badkamer (2019) en het toilet (2019) zijn modern, in neutrale kleuren
uitgevoerd en netjes gebruikt.

Daarnaast is er door de dakkapel een prachtige 4e (slaap)kamer met veel lichtinval aanwezig.

Ook de ligging is goed; aan 1 van de leukste straten in de wijk, met alleen bestemmingsverkeer. De
achtertuin ligt op het heerlijke noord / westen én biedt door de diepte van 10 meter alle ruimte.

Wil je even een lekkere wandeling maken? Geen probleem, binnen werkelijk 1 minuut loop je het Zeegbos in
en sta je middenin het groen.

Voor deze woning is een unieke website (simonvestdijksingel121.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen
foto's kunt bekijken en alle documentatie (o.a. de brochure) kunt downloaden.

Enthousiast geworden? Kom de woning dan gerust live bekijken en neem contact met ons kantoor op voor
een afspraak.

Indeling:

Begane grond:
Hal met trapopgang en kast met de c.v. ketel, modern toilet met een wandcloset en een fonteintje. De
tuingerichte woonkamer heeft een provisiekast en openslaande deuren naar de tuin. De straatgerichte
keuken heeft een vernieuwde inrichting met een gaskookplaat, afzuigkap, combimagnetron, koelkast, vriezer
en een vaatwasser.

Deze etage is afgewerkt met een eikenhouten vloer.

1e verdieping:
Overloop, 2e toilet (apart van de badkamer), 3 prima slaapkamers van 14 m², 10.5 m² en 8 m². De badkamer
is modern en voorzien van een wastafelmeubel, aansluiting voor de wasmachine en een bad- /
douchecombinatie.

Via een vaste trap naar de 2e Verdieping:
Prachtige 4e (slaap)kamer, van maar liefst 21 m², met veel lichtinval en bergruimte.

Aanvullende informatie:
- Centrale verwarming met combiketel (Intergas; 2010);
- Energielabel B;
- Houten berging (7 m²);
- De tuin heeft een achterom.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 295.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1999
Soort dak Lessenaardak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 116 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Perceeloppervlakte 123 m2

Inhoud 392 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 ligbad en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Buitenzonwering, mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 2010, eigendom

Kadastrale gegevens

Arnhem AE 5197
Oppervlakte 123 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 50 m2 (10m diep en 5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond









Plattegrond 3D









Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst






























