
Welkom

in je nieuwe


woning

Van Pallandtstraat

Arnhem 57
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Woonkamer

Lichte woonkamer voorzien van marmeren schouw 
met openhaard, houten vloerdelen en sfeervolle 
eethoek met toegang tot de serre. 
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Keuken

De keuken beschikt over een toegangsdeur en 
schuifdeuren naar het zonnige terras.



Hal

Vestibule, hal met bergkast, modern toilet 
met fontein, toegang tot de kelder en 
trapopgang naar de eerste verdieping.
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Slaapkamers

Op de eerste verdieping bevinden zich drie 
slaapkamers waarvan twee met balkon en kastenwand 
en één thans in gebruik is als walk-in closet. 
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Badkamers

De woning beschikt over twee badkamers waarvan 
één op de eerste en één op de tweede verdieping. De 
ruime badkamer op de eerste verdieping beschikt over 
een ligbad, douche en twee wastafelmeubels. Het 
separaat toilet bevindt zich direct naast de badkamer 
bereikbaar via de overloop.




De moderne tweede badkamer is voorzien van een 
vaste wastafel, vrijdragend toilet en douchecabine, 
alsmede met een aansluiting voor wasmachine en 
droger. 



Tweede verdieping

Hier bevinden zich twee royale slaapkamers 
met inbouwkasten en een extra kamer waar de 
CV opstelling gesitueerd is. Deze kamer is 
thans in gebruik als bergzolder.
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Tuin

Verrassend ruime en fraai aangelegde, op 
het zuidoosten gelegen, achtertuin met 
achterom en groot terras. In de achtertuin 
bevindt zich een houten schuur en stijlvolle 
overdekte lounge met terrasverwarming. Een 
heerlijke plek om tot rust te komen!
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



PLATTEGROND
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PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



Van Pallandtstraat
Arnhem 57

Kengetallen object







Woonoppervlakte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buitenruimte

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

203 m²

9 m²

9 m²

6 m²

228 m²

813 m³

1910

Kadastrale gegevens






Gemeente

Sectie

Perceelnummer
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Arnhem

M

1611



'Een heerlijk gezinshuis waar wij jaren met veel 
plezier gewoond hebben. Dicht bij het centrum 
en toch genieten in alle rust!'

Guido & Kristel



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/van-
pallandtstraat-57-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




