
Welkom

in je nieuwe


woning

Burgemeester Weertsstraat

Arnhem 136





3

Kamer-en-suite

De sfeervolle kamer-en-suite met houten 
voerdelen beschikt over meerdere inbouwkasten, 
authentieke schuifdeuren en originele 
schouwen. Het geheel wordt gecompleteerd 
door de fraaie ornamenten plafonds. Vanuit de 
achterkamer is de knusse serre met schuifpui 
naar de tuin toegankelijk en de keuken is tevens 
toegankelijk vanuit de serre. 
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Keuken

De moderne keuken in lichte kleurstelling is 
uitgerust met diverse inbouwapparatuur 
waaronder een inductie kookplaat, RVS 
afzuigkap, oven en vaatwasser. 



Slaapkamers

De eerste slaapkamer is op de begane grond 
gelegen en voorzien van goede daglicht 
toetreding en biedt voldoende ruimte voor 
een tweepersoonsbed en kledingkast. De 
tweede slaapkamer met inbouwkast bevindt 
zich op de eerste verdieping. 
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Sanitair

De badkamer met inbouwkast, bad-
douchecombinatie en vaste wastafel bevindt zich 
tevens op de eerste verdieping. Het separaat 
toilet is op de begane grond gesitueerd. 



Tuin

Heerlijk op de zon gelegen royale achtertuin. 
Dankzij haar speelse karakter en indeling 
treft u hier altijd een plekje in de zon én 
schaduw. 
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



Burgemeester Weertsstraat
Arnhem 136

Kengetallen object







Woonoppervlakte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buitenruimte

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

100 m²

13 m²

-

-

0 m²

461 m³

1910

Kadastrale gegevens






Gemeente

Sectie

Perceelnummer
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Arnhem

M

5136



'Een heerlijk huis op toplocatie nabij het groen 
en de bruisende binnenstad van Arnhem!'

Marije



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/burgemeester-
weertsstraat-136-arnhem/

21





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 Budde

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




