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Welkom

Gelegen op steenworp afstand van het bruisende 
centrum van Arnhem, in de geliefde en 
kindvriendelijke woonwijk Heijenoord, treft u 
deze sfeervolle en goed onderhouden jaren '30 
gezinswoning met aangebouwde garage welke 
thans als hobby-/ontspanningsruimte in gebruik 
is. 




Diverse voorzieningen waaronder meerdere 
supermarkten, sportfaciliteiten, kinderopvang 
en (basis)scholen bevinden zich in de nabije 
omgeving evenals het openbaar vervoer. 
Stadscentrum Arnhem, Centraal Station en Park 



Wonen

Lichte en strakke woonkamer met 
eikenhouten vloer, houthaard, gezellige 
erker met zicht op de straat en openslaande 
deuren naar de achtertuin.





Moderne afwerking
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Koken

De moderne open keuken is voorzien alle 
wenselijke inbouwapparatuur zoals een 
inductiekookplaat, combi magnetron, 
vaatwasser, afzuigkap en vaatwasser en beschikt 
daarnaast over voldoende werkruimte. 




De keuken staat in verbinding met de eethoek en 
heeft tevens een toegangsdeur naar de 
achtertuin.



Opfrissen

De badkamer is gemoderniseerd en voorzien 
van een bad-/douchecombinatie en vaste 
wastafel.
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Slapen

Drie slaapkamers waarvan twee met inbouwkast. 
Alle slaapkamers hebben extra ruimte dankzij de 
dakkapellen. Middels de vaste trap op de 
overloop is er toegang tot de zolderverdieping.




Zolderverdieping met dakraam welke als vierde 
slaapkamer of werkkamer gebruikt kan worden. 
Extra bergruimte bevindt zich achter de 
knieschotten.



Zolder verdieping

Zolderverdieping met dakraam welke als vierde 
slaapkamer of werkkamer gebruikt kan 
worden. Extra bergruimte bevindt zich achter 
de knieschotten.



Garage/werkruimte 

Garage/ontspanningsruimte welke geheel is 
geïsoleerd en beschikt over lichtkoepels en een 
wasruimte. De ruimte is tevens als werkruimte 
te gebruiken. 
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Genieten

Op het zuiden gelegen goed onderhouden 
achtertuin met achterom. Verder beschikt de 
woning over een vrijstaande stenen berging 
en garage/ontspanningsruimte met 
lichtkoepels en wasruimte.
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PLATTEGROND



19

PLATTEGROND



PLATTEGROND
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PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



Veluwestraat
Arnhem 87

Kengetallen object







Woonoppervlakte

Overige inpandige ruimte

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

82 m²

22 m²

3 m²

125 m²

383 m³

1935

Kadastrale gegevens






Gemeente

Sectie

Perceelnummer

23 






Arnhem

P

5169



'Rust en groen en dat midden in de stad!'

Philip & Esther



Ontdek meer 

over deze woning

Interactieve content

Scan de QR-code hiernaast met uw smartphone of tablet 
voor meer informatie, media en overige verdiepende 
content omtrent deze woning.

TIP QR-code scanner app: i-nigma (gratis beschikbaar voor 
iPhone, Android,  Windows Phone)

óf surf naar
http://www.petradekleermaeker.nl/woningaanbod/Veluwestraat/87/
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Informatie

Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek met betrekking tot de verkoop van uw woning. U 
ontvangt aansluitend een verkoopvoorstel van ons met daarin en 
indicatie van de waarde van uw woning.




Mocht u een compleet beeld willen van wat uw financiële mogelijkheden 
zijn, dan kunnen wij een afspraak voor u inplannen met onze 
hypotheekadviseur. Daarnaast verzorgen wij tevens NVM en NWWI 
taxaties. 

Contactinformatie

Adres








Telefoonnummer

Faxnummer

E-mail

Internet

Petra De Kleermaeker 

Makelaardij bv

Amsterdamseweg 124

6814 GB Arnhem

026 351 92 00 

026 442 12 31

info@petradekleermaeker.nl

www.petradekleermaeker.nl

Ons Team






Bas Wildeman

Stephan Oosterhof

Jessica Langelaar






06-22 56 44 02

06-51 09 71 42

026-351 92 00




