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Kamer-en-suite

De kamer-en-suite is voorzien van eikenhouten 
vloer, diverse inbouwkasten, prachtige kamer-
en-suite deuren, originele schouwen én rijk 
gedecoreerde plafonds. De ornamenten zijn 
origineel en in zeer goede staat, met scherpe 
lijnen, duidelijk zichtbare bloempatronen en 
leeuwenkoppen. Een uniek stukje geschiedenis 
uit de Jugendstil-periode, wat perfect bewaard is 
gebleven! 
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Eetkamer

De achterkamer met toegang tot de loggia is 
thans in gebruik als eetkamer en staat in open 
verbinding met de keuken. 





Loggia

De loggia heeft een oppervlak van ca. 6 m2, 
waar de hele dag van de zon genoten kan 
worden.
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Keuken

De keuken is uitgerust met alle wenselijke 
inbouwapparatuur, zoals een 6-pits-Boretti 
gasfornuis, vaatwasser, oven, koelkast en vriezer 
(allen Siemens). 



Overloop

Vanuit de overloop is middels de vaste trap de 
tweede verdieping bereikbaar.



Badkamer

De badkamer is voorzien van 
vloerverwarming, designradiator, twee vaste 
wastafels, ligbad met whirlpoolfunctie en 
luxe regendouche. 
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Slaapkamers

De drie slaapkamers zijn van goed formaat, 
waarbij de slaapkamer aan de voorzijde voorzien 
is van een inbouwkast. De slaapkamer aan de 
achterzijde beschikt over een vaste wastafel. 
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Derde verdieping

Zeer lichte open zolderverdieping, waarbij 
het spant en het originele houten 
dakbeschot nog fraai zichtbaar zijn. Deze 
ruimte is thans in gebruik als hobby- en 
ontspanruimte, maar kan zeer goed als 
vierde slaapkamer gebruikt worden. 
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Derde verdieping

Vanuit hier is er nog toegang tot de vijfde kamer, 
die nu dienst doet als opbergruimte.
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Locatie

De wijk kenmerkt zich door haar schoonheid 
dankzij de aanwezigheid van veel groen en de 
statige herenhuizen. In de nabije omgeving 
bevinden zich diverse leuke restaurants, 
barretjes, winkels en speciaalzaken. Het 
bruisende centrum is op slechts enkele 
loopminuten afstand gelegen, evenals de 
welbekende Steenstraat. De dagelijkse 
voorzieningen, zoals supermarkten maar ook 
medische faciliteiten, zijn tevens in de nabije 
omgeving evenals het openbaar vervoer. De op- 
en afritten van de belangrijkste uitvalswegen zijn 
makkelijk en snel bereikbaar. 
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



PLATTEGROND



28

PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



Boulevard Heuvelink
Arnhem 188

Kengetallen object







Woonoppervlakte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buitenruimte

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

184 m²

7 m²

8 m²

-

0 m²

663 m³

1875

Kadastrale gegevens






Gemeente

Sectie

Perceelnummer
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Arnhem

Q

6927



'Stads wonen nabij het groen. Een huis om 
verliefd op te worden!'

Martijn & Mieke



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/boulevard-
heuvelink-188-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)




Dennis Smit

Stephan Oosterhof

Dyana van der Sluys

Vivian Kroon

Petra De Kleermaeker

Monique Budde

Monique Visser






06-20 03 29 10

06-51 09 71 42

06-23 90 13 92




06-53 33 90 91




