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Binnenvaart 21, Arnhem

Als je een moderne en speelse woning zoekt dan ben je hier zéker aan het juiste adres!

Wij nodigen je graag uit om deze in 2010 gebouwde "drive-in" woning met een zonneterras (circa 2.5 x 3.5
meter) te komen bekijken. De voorzijde van de woning ligt aan een groenstrook met een waterpartij, waar je
vanuit de keuken, de woonkamer en het zonneterras prachtig op uitkijkt.

Parkeren is geen probleem, want op de begane grond is een inpandige garage aanwezig. Daarnaast kun je in
de straat openbaar parkeren.

Werken of een salon houden aan huis valt ook onder de mogelijkheden. Hiervoor is de zeer royale kamer op
de begane grond uitermate geschikt.

De woning is volledig geïsoleerd en heeft een energielabel A. In 2019 zijn er 10 zonnepanelen aangebracht,
die een behoorlijke hoeveelheid stroom leveren.

In de wijk "Schuytgraaf" zijn veel voorzieningen, zoals o.a. een winkelcentrum, treinstation, busverbindingen,
een sportpark, scholen en speelgelegenheden aanwezig. Ook per auto zijn snelwegen en het stadscentrum
binnen korte tijd te bereiken.

Grijp daarom je kans en neem contact met ons op voor een bezichtiging; je bent van harte welkom.

Voor deze woning is een unieke website (binnenvaart21.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto's kunt
bekijken en alle documentatie (o.a. de brochure) kunt downloaden.

Indeling:

Begane grond:
Entree, hal met een trap naar de 1e verdieping. Vanuit de hal is de garage bereikbaar. De zeer royale
slaapkamer op deze etage heeft een vaste kast en een toilet met een wandcloset en een fonteintje.

1e Verdieping:
Overloop met een wasruimte, 2e slaapkamer (14 m²). De dichte keuken heeft een moderne inrichting met
een keramische kookplaat, afzuigkap, vaatwasser en een koelkast. De grote en luxe uitgevoerde badkamer
(13 m²) heeft vloerverwarming, een ligbad (whirlpool), een douche, een wastafelmeubel met 2 wastafels, een
wandcloset en een bidet.

2e Verdieping:
Overloop met dubbele deuren naar het dakterras (9 m²) met een fraai uitzicht. Op deze verdieping is ook de
grote woonkamer van 35 m² aanwezig.

Aanvullende informatie:
- Stadsverwarming;
- Dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie;
- Volledig voorzien van isolerende beglazing.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 395.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, eindwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2010
Soort dak Plat dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 139 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2

Overige inpandige ruimte 15 m2

Perceeloppervlakte 69 m2

Inhoud 545 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 bidet, 1 douche, 1 dubbele wastafel, 1 toilet, 1
vloerverwarming, 1 wastafelmeubel en 1 whirlpool

Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Mechanische ventilatie, kabel TV en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Centrale voorziening

Kadastrale gegevens

Arnhem AF 2991
Oppervlakte 69 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Geen tuin

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Inpandig
Capaciteit 1 auto
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Plattegrond







Plattegrond 3D







Vragenlijst






























