
PURMERENDSTRAAT 10, ARNHEM

€ 325.000 k.k.

www.purmerendstraat10.nl



Purmerendstraat 10, Arnhem

Deze hoekwoning met 2 bergingen heeft veel te bieden.

Zoals bijvoorbeeld een meer dan 11 meter diepe achtertuin, vrij gelegen en met eigen achterom. Maar ook 2
parkeerplaatsen op eigen terrein.

Het huis heeft sinds de bouw slechts 1 eigenaar gehad, en als je ergens meer dan 30 jaar woont dan zegt dat
heel veel over de locatie. Het is hier heel prettig wonen. Maar nu is het tijd om een nieuwe eigenaar te zoeken
voor dit fijne en keurig onderhouden gezinshuis.

Voor deze woning is een unieke website (purmerendstraat10.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto’s
kunt bekijken en alle documentatie (zoals de brochure) kunt downloaden.

Indeling:
Hal met meterkast en toilet. De woonkamer heeft een praktische voorraadkast onder de trap, is tuingericht
en 28m2 groot. Aan de voorzijde ligt de open keuken, met een inrichting in een U-vormige opstelling met
bovenkasten en inbouwapparatuur.

1e verdieping:
Overloop met bergkast en 3 slaapkamers. In de badkamer zijn een ligbad, toilet en wastafel aanwezig, maar
ook de aansluiting voor de wasmachine zit hier.

2e verdieping (via vaste trap):
Grote zolderverdieping met raam in zijgevel. Goede mogelijkheid om hier een extra (slaap)kamer te
realiseren.

Algemeen:
CV-gas combiketel met heteluchtverwarming.
Goede isolerende voorzieningen en goede staat van onderhoud.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 325.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1987
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 108 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Overige inpandige ruimte 6 m2

Perceeloppervlakte 182 m2

Inhoud 411 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 ligbad, 1 toilet, 1 wasmachineaansluiting en 1
wastafel

Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Glasvezel kabel, natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel en hete lucht verwarming
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Arnhem AC 3960 Resultaat
Oppervlakte Arnhem AC 3960 182 m2

Omvang Arnhem AC 3960 Geheel perceel
Eigendomssituatie Arnhem AC 3960 Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin
Achtertuin 75 m2 (11.5m diep en 6.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het oosten

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeerplaats
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Plattegrond









Plattegrond 3D









Vragenlijst






























