
SWALMENHOF 27, ARNHEM

€ 285.000 k.k.

www.swalmenhof27.nl



Swalmenhof 27, Arnhem

Ideale kans voor starters!

Deze hoekwoning (bouwjaar 1981) is namelijk keurig onderhouden, heeft 2 slaapkamers (mogelijkheid voor
een 3e slaapkamer), een zonnige tuin én een carport, dus parkeren op eigen erf. Zeker geen
vanzelfsprekendheid in deze prijsklasse. Er zijn 2 bergingen: een stenen en een houten berging.

Hij is gelegen op een fijne en rustige locatie, aan een woonerf. Een erg kindvriendelijke wijk, maar ook op
loopafstand van de Rijkerswoerdse plassen en landschapspark Lingezegen.

Voor deze woning is een unieke website (swalmenhof27.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto's kunt
bekijken en alle documentatie (o.a. de brochure) kunt downloaden.

De indeling is als volgt:
In de hal vind je de meterkast en het toilet. De speels vormgegeven woonkamer is 32m2 groot en heeft o.a.
een praktische voorraadkast onder de trap. Aan de achterzijde ligt de halfopen keuken. Deze heeft een
hoekkeukenblok en is vanzelfsprekend v.v. inbouwapparatuur.

Verdieping:
Vanaf de overloop zijn 2 ruime slaapkamers bereikbaar en een derde ruimte die eigenlijk al aanvoelt als een
kamer, maar omdat het raam kleiner dan 1m2 is mogen we het geen kamer noemen. Maar dat is simpel op
te lossen, door een groter dakraam of misschien zelfs een dakkapel te plaatsen.
Verder vind je op deze verdieping een badkamer met douche, toilet en een wastafel met meubel. Ook de
aansluiting voor de wasmachine zit op de badkamer.
De cv-ketel zit in een aparte kast op de overloop.

Algemeen:
Dakisolatie, muurisolatie en grotendeels isolerende beglazing. Energielabel C.
Goede staat van onderhoud.
Buitenschilderwerk in december 2021 nog uitgevoerd.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 285.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1981

Soort dak Samengesteld dak bedekt met bitumineuze
dakbedekking en pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 86 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 22 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Overige inpandige ruimte 6 m2

Perceeloppervlakte 200 m2

Inhoud 332 m3

Indeling

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

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet, 1 wasmachineaansluiting, 1
wastafel en 1 wastafelmeubel

Aantal woonlagen 2 woonlagen

Voorzieningen Dakraam, glasvezel kabel, natuurlijke ventilatie en
kabel TV

Energie

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



Kadastrale gegevens

Arnhem AE 186
Oppervlakte 200 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 85 m2 (10m diep en 8.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (2)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Carport
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Kaart van het Kadaster



Lijst van zaken











Plattegrond







Vragenlijst woning
































