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In de Klarenbeekstraat, een bijzonder gezellige 
en kinderrijke straat, staat deze sfeervolle en 
goed onderhouden benedenwoning. Door de 
groenstrook aan de voorzijde en het 
eenrichtingsverkeer is het rustig in de straat. Het 
hoogteverschil tussen de voor- en achterzijde 
geeft deze woning een speels en ruimtelijk 
karakter. Aan de achterzijde kun je genieten van 
de diepe en zonnige tuin. Deze stadswoning 
geeft je het gevoel een beetje buiten te wonen 
met alle voorzieningen van de stad binnen 
handbereik.







Woonkamer

Via de entree stapt u de hal binnen met links 
de toegang tot de woonkamer en rechts de  
toegang naar het souterrain. De woonkamer 
bestaat uit twee delen die door middel van 
authentieke suitedeuren zijn af te sluiten. De 
zitkamer aan de voorzijde heeft prachtige 
glas-in-lood ramen, inbouwkasten en een 
aansluiting voor een (hout)kachel. 
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Het tweede deel van de kamer is in combinatie 
met de open keuken in gebruik als eetkamer. 
Deze kamer heeft openslaande deuren naar het 
balkon met uitzicht op de tuin aan de 
achterzijde. De woon- en eetkamer hebben beide 
nog de originele stucplafonds.
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Keuken

De keuken is voorzien van een vierpits-
gasfornuis met oven, ingebouwde koelkast, 
vaatwasser, een designradiator en heeft een 
separate deur naar het balkon. Het toilet is 
bereikbaar vanuit de keuken. Vanuit de eetkamer 
kom je via een deur in de studeer-/ werkkamer 
aan de achterzijde van de woning. Deze kamer 
kan worden afgesloten met een schuifdeur en 
biedt uitzicht op de achtertuin. De gehele 
woonlaag op de begane grond heeft een 
eikenhouten vloer.
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Terras/tuin

De achtertuin ligt op het zuiden en is speels 
aangelegd door het hoogteverschil. Vanuit de 
eetkamer kun je via het balkon met een trap naar 
het zonnige terras. Vanaf het terras ga je met een 
trappetje naar het achterste, meer beschutte 
gedeelte van de tuin met daarin een schuur. De 
tuin is bereikbaar via een achterom. In deze tuin 
zit je heerlijk vrij en volop in het groen!
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Titel

Tekst
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Vanuit de hal kunt u met een vaste trap naar het 
souterrain. Onder de trap op de overloop 
bevinden zich de wasmachine- en 
wasdrogeraansluiting. Vanuit de overloop heb je 
toegang tot twee slaapkamers en een ruime 
badkamer.



Souterrain

De slaapkamer aan de voor- en achterzijde 
beschikken over inbouwkasten. Vanuit de 
slaapkamer aan de achterzijde bereik je de 
derde slaapkamer die aan de tuinzijde van de 
woning ligt. 

De badkamer is voorzien van een bad, separate 
douche, toilet, dubbele wastafel met 
eikenhouten meubel en een inbouwkast met de 
verwarmingsketel. 
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART



Klarenbeekstraat
Arnhem 53

Kengetallen object







Woonoppervlakte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buitenruimte

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

121 m²

-

6 m²

9 m²

0 m²

428 m³

1910

Kadastrale gegevens






Gemeente

Sectie

Perceelnummer
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Arrnhem

R

7023



'Een heerlijk huis vol karakter!'

Verkoper



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/
klarenbeekstraat-53-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




