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De woning

In de gezellige en gewilde wijk “Heijenoord” gelegen 
lichte benedenwoning met zonnige tuin, veel potentie 
in het souterrain en een eigen opgang. Deze 
voormalige jaren ’30 winkel is gerenoveerd en heeft 
een fantastische tuin op het zuiden! De woning is 
recent voorzien van een nieuwe keuken, cv ketel, 
moderne badkamer en nieuwe laminaatvloer. 




Heijenoord is centraal gelegen, het is een paar 
minuten lopen naar het stadscentrum en een paar 
minuten rijden naar de diverse uitvals-/snelwegen in 
de regio. Alle voorzieningen zoals supermarkten, een 
bouwmarkt, sportschool en het NS station zijn 
allemaal op loopafstand aanwezig. 
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Indeling

De entree is voorzien van een groot tochtportaal met 
glas-in-lood raam en gaderobe.

Er is een toegangsdeur naar de lichte woonkamer met 
rondom grote raampartijen (v.v. dubbel glas) en er is 
een toegangsdeur naar de tuin. 




De woning beschikt over een modern keukenblok 
voorzien van gaskookplaat, afzuigkap, oven en 
vaatwasser. Vanuit de keuken is er een doorloop naar 
de ruime slaapkamer v.v. inbouwspots, glas-in-
loodraam en extra bergruimte.




Het souterrain heeft geweldige mogelijkheden en is te 
bereiken via de vaste trap en heeft goede stahoogte en 
daglicht toetreding waar twee geweldige slaapkamers 
gerealiseerd kunnen worden.
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Bijzonderheden

- Gerenoveerde benedenwoning met tuin op het 
zuiden en eigen opgang; 

- Houten kozijnen met grotendeels isolerende 
beglazing; 

- Zeer gewilde locatie in de wijk “Heijenoord”; 

- Uitstekende woning voor een starter op de 
woningmarkt; 

- Schilderwerk buitenzijde 2014 uitgevoerd;

- VvE is actief, maandelijkse bijdrage is 35 euro per 
maand;

- Aanvaarding per direct mogelijk.
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De badkamer

De moderne badkamer is voorzien van inloopdouche, 
vaste wastafel met meubel, spiegelkast en vrij 
hangend toilet.
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



Noordelijke Parallelweg
Arnhem 71

Kengetallen object







Woonoppervlakte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buitenruimte

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

52 m²

46 m²

0 m²

0 m²

0 m²

300 m³

1935

Kadastrale gegevens






Gemeente

Sectie

Perceelnummer

15 






Arnhem

P

5546





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/Noordelijke 
Parallelweg/71/
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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

(van links naar rechts)




Ingrid Noorman

Jeroen Wijnant

Jeannell Hermsen

Lies de Jonge-Mulder

Petra De Kleermaeker

Vivian Kroon



06 22 99 31 22

06 23 90 13 92




06 53 33 90 91




