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Arnhem 12
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Entree

Via de entree stapt u de hal binnen met separaat toilet 
met fontein, inpandige gangkast en een open trap 
naar de ruime kelderverdieping. 
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Living

De ruime woonkamer, met zitkuil, inbouwkasten en 
open haard heeft een aangename lichtinval. Tevens 
bevindt zich hier de doorloop naar de royale eetkamer 
met schuifpui naar de zonnige tuin. 
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Keuken

De keuken in lichte kleurstelling is voorzien van 
diverse inbouwapparatuur waaronder een 
inductiekookplaat, afzuigkap, combimagnetron en 
vaatwasser. De keuken heeft een toegangsdeur naar 
de riante oprit met plaats voor meerdere voertuigen. 



Slaapkamers

De woning beschikt over drie royale 
slaapkamers waarbij de “ouderslaapkamer” 
directe toegang heeft tot een badkamer en is 
voorzien van een schuifpui naar de voortuin.
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Badkamers

Een badkamer heeft een douche-ligbadcombinatie, 
tweede toilet en wastafel en de andere badkamer is 
voorzien van een douchecabine en wastafel.



Kelder

De royale kelder is voorzien van plavuizen en 
biedt toegang tot riante wasruimte met 
eenvoudig keukenblok, 
wasmachineaansluiting en cv-opstelling.



Tuin

Royale, fraai aangelegde tuin met veel 
beplanting en gazon. Privacy rondom de 
gehele woning en een op het zuidwesten 
gelegen zonnig terras. De woning heeft aan 
de andere zijde een eigen, brede oprit met 
een stenen, verwarmde garage en carport.
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Omgeving

De Gulden Bodem is centraal gelegen ten 
opzichte van al het natuurschoon dat Arnhem 
rijk is: Hoog en Laag Erf, Groot Warnsborn, 
Park Mariëndal, Park Zypendaal en het 
Sonsbeekpark. Binnen enkele minuten begeeft 
u zich op de snelweg richting Utrecht, 
Apeldoorn of Nijmegen. Het stadscentrum en 
het station liggen op een goed bereikbare 
afstand van de woning.



PLATTEGROND
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PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



Joris van der Haagenlaan
Arnhem 12

Kengetallen object







Woonoppervlakte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buitenruimte

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

133 m²

35 m²

-

40 m²

759 m²

650 m³

1945-1959

Kadastrale gegevens






Gemeente

Sectie

Perceelnummer

23 






Arnhem, Arnhem

M, M

4202, 4179



'Een charmante bungalow op een uitmuntende 
locatie waar u zich helemaal thuis kunt voelen!'



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
https://www.petradekleermaeker.nl/wonen/object/joris-van-der-
haagenlaan-12-arnhem/
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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)




Monique van de Pol

Vivian Kroon

Jeannell Hermsen

Stephan Oosterhof

Petra De Kleermaeker

Monique Visser

Jeroen Wijnant










06-23 90 13 92

06-51 09 71 42

06-53 33 90 91




06-22 99 31 22




