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Ligging

Gelegen in de kindvriendelijke en gewilde 
woonwijk 'Rijkerswoerd'.

De woonwijk 'Rijkerswoerd' is ruim opgezet en 
zeer centraal gelegen. In de nabije omgeving 
treft u allerlei voorzieningen waaronder een 
gemoderniseerd winkelcentrum met meerdere 
supermarkten, (basis)scholen, 
speelgelegenheden, parken en sportfaciliteiten. 
Het openbaar vervoer is op loopafstand gelegen 
en de op- en afritten van diverse 
verbindingswegen zijn makkelijk en snel 
toegankelijk. 



Woonkamer

De sfeervolle woonkamer met houten 
vloerdelen is voorzien van een trapkast en 
veel daglicht toetreding dankzij de vele 
ramen in de achtergevel. Vanuit de 
woonkamer is het tuinterras toegankelijk. 
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Keuken

In open verbinding met de woonkamer treft u de 
keuken met veel werkruimte, vierpits gasfornuis, 
afzuigkap, combimagnetron en vaatwasser.



Eetkamer

De moderne eetkamer met veel ramen en 
dakvensters is gesitueerd in de voormalig 
garage. Vanuit de eetkamer is tevens het terras 
toegankelijk. 
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Tuin

Goed onderhouden en zeer modern aangelegde 
achtertuin met achterom. De tuin is op het 
westen gelegen en beschikt over meerdere 
terrassen waarvan het terras in de achtertuin 
overdekt is. 

Aan de voorzijde van de woning heeft u de 
beschikking over een eigen parkeergelegenheid 
en fietsenberging.
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1e verdieping

Overloop waaraan drie royale slaapkamers en de 
badkamer gesitueerd zijn. Alle slaapkamers 
bieden ruimte voor een tweepersoons bed en 
kledingkasten.
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Badkamer

De luxe badkamer beschikt over een 
regendouche, vrijdragend toilet en 
wastafelmeubel met dubbele kraan.  
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2e verdieping

 Ruime zolderverdieping met witgoedaansluiting 
en CV opstelling (2017). Deze ruimte is 
uitermate geschikt om in gebruik te nemen als 
vierde slaapkamer of werkruimte. 
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



Wim Kanstraat
Arnhem 8

Kengetallen object







Woonoppervlakte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buitenruimte

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

142 m²

9 m2

-

-

223 m²

487 m³

1997

Kadastrale gegevens






Gemeente

Sectie

Perceelnummer
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ARNHEM 

AE

4214



'Wij hebben enorm genoten van dit lichte, 
ruime huis met heerlijke tuin en deze buurt 
waar onze kinderen zijn opgegroeid!'

Hans en Anneke



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/Wim Kanstraat/8/
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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




