
Welkom

in je nieuwe


woning

Rosendaalseweg

Arnhem 688





3

Locatie

Deze aantrekkelijke woning bevindt zich aan de 
rand van de woonwijk 'Angerenstein'. Deze wijk 
wordt gekenmerkt door het bosrijke karakter van 
Arnhem-Noord. De Rosendaalseweg verbindt 
diverse karakteristieke wijken met elkaar. Direct 
aan de overzijde van het huis vinden we de vrije 
natuur met een wandelpad naar het hoogste punt 
van Arnhem 'Hoogte 80'. Aan de achterzijde 
heeft u uitzicht op de bomen van het prachtige 
stukje natuur van park Angerenstein met 
waterpartijen die met elkaar in verbinding staan. 
Wilt u naar de ongerepte natuur van de Veluwe, 
dan bent u met enkele minuten op de Postbank. 



Woonkamer

De L-vormingen woonkamer heeft veel 
lichtinval door de grote raampartijen en 
heeft veel sfeervolle elementen zoals 

glas-in-lood, erker met groot raam en 
inbouwspot en de centraal gelegen open 
haard.
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Keuken

De tuingerichte keuken in hoekopstelling is aan de 
achterzijde gelegen en heeft een eigen terrasdeur naar 
een van de terrassen.



Hal/entree, meterkast,  toilete en trap naar 
souterrain en 1e verdieping.
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Eerste verdieping

Overloop, masterbedroom met inbouwkasten en 
deuren naar balkon aan de voorzijde en 2 
slaapkamers, waarvan 1 met toegang naar balkon 
aan de achterzijde.
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Badkamer

Op de eerste verdieping bevinden zich 2 
badkamers.

De eerste badkamer is voorzien van ligbad, 2e 
toilet en badmeubel.

De tweede badkamer is voorzien van douche en 
wastafel.





21

Zolder

Geheel bevloerde zolder met Velux dakvensters, 
te bereiken middels vlizotrap.
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Souterrain

Hal met toegang tot 2 van de 3 kamers. Deze 
kamers zijn te gebruiken als wasruimte en 

kasten-/proviandruimte. Royale 3e kamer van 
ca. 25 m2, waarbij met een eventuele eenvoudige 
ingreep extra daglicht toetreding te realiseren is. 
Het souterrain heeft tevens een aparte ingang via 
de achtertuin.




Door dit volwaardige souterrain onder de gehele 
begane grond verdieping zijn er diverse 
mogelijkheden, bijv. voor een praktijk of 
kantoorruimte aan huis.
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Tuin

De achtertuin is 160 m2 met volop privacy, op het 
zuidoosten gelegen.

De zijkant bestaat uit een brede en diepe oprit, 
deze wordt opgesplitst door een poort met plaats 
voor 2 auto’s op eigen terrein. Wanneer u door 
de deuren gaan, komt u terecht in een bijzondere 
etage-tuin (3 levels) met diverse terrassen; 
omrand door mooie bomenpartijen die hoog 
uitsteken. 
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Garage

In de achtertuin is de garage gelegen welke 
voorzien is van een smeerkuil (onderhoudsput), 
daardoor ideaal voor het sleutelen aan auto’s.
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



Rosendaalseweg
Arnhem 688

Kengetallen object







Woonoppervlakte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buitenruimte

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

175 m²

-

5 m²

15 m²

324 m²

589 m³

1945-1959

Kadastrale gegevens






Gemeente

Sectie

Perceelnummer
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Arnhem

S

1264





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/
Rosendaalseweg/688/
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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

06-57 31 44 06

06-53 33 90 91




06-22 99 31 22




