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Ligging

Het Spijkerkwartier is één van de leukste 
dynamische wijken van Arnhem met zijn statige 
panden, restaurantjes en verborgen ecologische 
tuinen. Bijna letterlijk op steenworp afstand ligt 
het bruisende centrum van Arnhem met haar vele 
winkel- en uitgaansmogelijkheden! Openbaar 
vervoer Station Velperpoort en ook de 
uitvalswegen in diverse richtingen zijn prima 
bereikbaar. Om de hoek tref je hier voormalig 
zwembad Thialf waar je een hapje en drankje 
kunt nuttigen, de recent aangelegde speeltuin 
met skelterbaan, maar natuurlijk ook Soundtrek, 
restaurant de Blauwe Hoek en de Steenstraat.
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Woonkamer

Zeer ruime woonkamer van ca. 64 m2 voorzien 
van een prachtige eikenhouten parketvloer, open 
haard en veel daglicht door de raampartijen. 
Middels de openslaande deuren aan de 
achterzijde is er toegang tot het balkon.
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Keuken

Moderne open hoekkeuken voorzien van alle 
inbouwapparatuur o.a. 5–pits gaskookplaat, 
afzuigkap, koelkast, vaatwasmachine en een 
combimagnetron. 
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2e verdieping

Hal, entree, modern toilet met fonteintje, 
bergruimte/garderobe met aansluiting voor de 
wasapparatuur.
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3e verdieping

Middels open trap te bereiken overloop met 
Velux dakvenster, 2 riante slaapkamers voorzien 
van bergruimte, dakkapellen en Velux dakramen.
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Badkamer

Moderne badkamer (2011) met ligbad, 
inloopdouche, dubbele wastafel en toilet.
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



PLATTEGROND
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PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



Spijkerstraat
Arnhem 307 2

Kengetallen object







Woonoppervlakte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buitenruimte

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

106 m²

-

6 m²

3 m²

0 m²

330 m³

1880

Kadastrale gegevens






Gemeente

Sectie

Perceelnummer

31 






ARNHEM

Q

8812 A3



'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
http://www.petradekleermaeker.nl/woningaanbod/Spijkerstraat/307 
2/
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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 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




