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Introductie van de woning

Woont u graag in de historische wijk Het Spijkerkwartier, zoekt u een unieke en 
royale bovenwoning, heeft u behoefte aan veel kamers en is er de wens van een 
groot dakterras? Als deze woorden u aanspreken, lees dan gerust verder. 
Wellicht hebben wij uw nieuwe (t)huis in de verkoop gekregen. 




Deze grote bovenwoning is gebouwd in 1899 en valt in het straatbeeld op door 
zijn vrijstaande karakter. Dit feit is beslist bijzonder, omdat u door het 
ontbreken van zowel zijburen als bovenburen enorm veel privacy zult ervaren. 




Kijken we naar de indeling, dan is deze naast speels ook praktisch te noemen. 
Op de eerste verdieping zijn naast de luxe keuken en de woonkamer en-suite 
nog drie extra kamers aanwezig. Deze kamers zijn multifunctioneel in het 
gebruik waarbij u kunt denken aan een kantoorruimte, atelier, game-room en/
of een gastenslaapkamer. Voor iedere doelgroep wat wils. Op de tweede 
verdieping zijn naast de badkamer drie slaapkamers aanwezig. 
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Vraagprijs

Kamers


Woonoppervlakte

Perceel


Bouwjaar

 


Inhoud

Overige inpandige ruimte


Externe bergruimte




Verwarming

Warmwater


Cv-ketel

Isolatie


Energielabel




Locatie

€ 495.000 k.k.
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146 m²


0 m²


1899





607 m³


11 m²


-





c.v.-ketel


c.v.-ketel


AWB HR 2003


dakisolatie, gedeeltelijk dubbel glas


G





aan rustige weg, in woonwijk
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Informatie

De woning is keurig gemoderniseerd waarbij de luxe keuken wel in het oog springt. Deze is 
voorzien van alle benodigde inbouwapparatuur. Door zijn huidige opzet staat deze in een 
gezellig contact met zowel de woonkamer als het dakterras. De badkamer is wat ouder, 
echter wel van een goed formaat en nog steeds prima bruikbaar. De woonverdieping is 
belegd met een fraaie visgraatparketvloer, de keuken met een gietvloer en de combinatie 
van de lichte kleurstellingen en de fraaie ornamenten geven veel woonsfeer. De vloeren 
van de slaapverdieping zijn belegd met stroken houten planken welke in white wash zijn 
geschilderd.




Het dakterras is opvallend groot en zeer rustig aan de achterzijde van de woning gelegen. 
De grootte is perfect om er met vrienden van te genieten. De ligging op het zuidwesten 
maakt dat er veel zonuren aanwezig zijn. 




Op het gebied van isolatie kunnen wij vermelden dat het dak is geïsoleerd en dat op een 
aantal ramen na er dubbel glas is aangebracht. Het geheel wordt verwarmd middels een HR 
combiketel. 




INDELING:

Bel-etage:

Entree, gang, toegang tot praktische bergkelder. 




Kelder:

De ruime kelder is ideaal voor het plaatsen van niet alledaagse bergspullen.




1e verdieping:

Bovenhal met een fraaie tegelvloer, keurig toilet, praktische ruimte met de opstelling van 
de wasmachine-apparatuur en de opstelling van de cv-ketel, woonkamer en-suite met suite 
kasten, schuifdeuren en prachtige plafonds, luxe keuken voorzien van alle hedendaagse 
inbouwapparatuur en daarnaast opvallend veel werk-/bergruimte. Via de woonkamer 
bereikt u drie multifunctionele kamers.




2e verdieping:

Ruime bovenhal met een Velux dakraam en praktische bergruimte, separaat toilet, in lichte 
kleurstellingen betegelde badkamer met een Velux dakraam, een ruime douche, twee 
wastafels en de opstelling van de wasapparatuur, twee goed bemeten slaapkamers waarvan 
er één met een doorloop naar de derde multifunctionele slaapkamer. De gehele verdieping 
is voorzien van lichte grenen vloerdelen.
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Karakteristieke en royale 
bovenwoning, bijzonder veel 
lichtinval, luxe keuken, groot 
dakterras en gelegen op een 
toplocatie in Arnhem. Dat is 
de Prins Hendrikstraat 56.
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Wij hebben kennis 

van zaken en hart voor 


het menselijke aspect.
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Woning - Interieur

Designradiator(en)

Radiatorafwerking

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

 - losse (hang)lampen

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kast in slaapkamer, links achter, is op maat gemaakt en blijft 
achter.

 - wand kasten op 1e verdieping (voorraad kamer, zwart wit) 
blijven achter.

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails

 - gordijnen

 - rolgordijnen

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer

 - houten vloer(delen)

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat

 - (gas)fornuis

 - afzuigkap

 - magnetron

 - oven

 - koelkast

 - vaatwasser

 - Quooker

 

Woning - Sanitair/sauna
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Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet

 - toiletrolhouder

 - fontein

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm)

 - wastafel

 - toilet

 - toiletrolhouder

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Rookmelders

(Klok)thermostaat

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie

 

Tuin - Inrichting

Beplanting

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting
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Woont u binnenkort

op deze locatie?
Woont u binnenkort

op deze locatie?

Prins Hendrikstraat 56 te Arnhem
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Over ons

Van Asselt Makelaars staat voor ambachtelijk werken met kennis van zaken en 

hart voor het menselijke aspect. Ongeveer 20 jaar geleden zijn wij ontstaan 

vanuit een zolderkamer met enkel een laptop en een printer, een half jaar later 

opende Van Asselt de deuren van zijn kantoor en kleurde Arnhem blauw van de 

borden.





De meeste opdrachtgevers komen bij ons terecht via mond tot mond reclame, 

dat schept verwachtingen en daarmee wordt de lat steeds hoger gelegd. Dit 

betekent dat we steeds creatiever worden in het proces. Nee durven te zeggen is 

onderdeel van het klantgericht adviseren. Dit onderscheid Van Asselt Makelaars 

van de rest.

Onze klanten

beoordelen ons met:

9,5 9,5
Aankoop Verkoop

Michael

van Asselt



Ambachtelijk werken

met kennis van zaken en hart


voor het menselijke aspect.

Ambachtelijk werken

met kennis van zaken en hart


voor het menselijke aspect.
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Uw huis verkopen doet u bij 

van Asselt Makelaars

Een huis verkopen, daar komt nogal wat bij kijken! Als ervaren en gepassioneerd 

makelaar op de Veluwe en omgeving, weet Van Asselt Makelaars dit als geen 

ander. Of u nu een herenhuis, een landelijk gelegen woning of een vooroorlogs 

huis wilt verkopen, wij helpen u met een gedegen plan voor een succesvolle 

verkoop van uw huis.





Hoe we dit doen? We nemen de tijd voor u en investeren in goed contact.


Een verkoop slaagt door erachter te komen waarom u zo prettig heeft gewoond 

in dit huis. Daarom nemen we de tijd om u en het DNA van uw woning te leren 

kennen. Tijdens de eerste kennismaking horen we graag wat uw wensen zijn bij 

de verkoop van uw huis. Ook komt onze binnendienst medewerker altijd mee 

zodra wij uw woning in de verkoop nemen, op de eerste plaats om kennis met


u te laten maken en daarnaast is hij het eerste aanspreekpunt wanneer een koper 

ons belt! Ook hij moet dus het DNA van uw huis kennen.

Heeft u verkoopplannen, bel ons gerust voor het 

inplannen van een gratis waardebepaling en een 
persoonlijke kennismaking.

Michael van Asselt en Paul Elderman hebben ons

op een erg plezierige manier door het verkoopproces 
geloodst. We zijn erg tevreden over de persoonlijke

benadering, de hoge mate van service en de snelheid 
van reageren. Daarbij was de aanpak van de ver-

koop kundig en is het huis in zeer korte tijd voor een 
goede prijs verkocht. Absolute aanrader dit kantoor!

Verkoper


Willem van 

Noortstraat 36


Arnhem

9,3
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Een taxatie in Arnhem of omgeving 
laten uitvoeren

Heeft u een door het NWWI gevalideerd taxatierapport nodig?


Van Asselt Makelaars, Register Makelaar-Taxateur, helpt u aan uw taxatie-


rapport. In dit deskundige taxatierapport is de woning objectief op waarde


bepaald. Zo wordt er onder andere gekeken naar de omgeving, de grootte en


het niveau van afwerking van de betreffende woning. U ontvangt een rapport 

waarin de waarde van de woning nauwkeurig is vastgesteld. Met dit rapport 

kunt u terecht bij de geldverstrekker voor de financiering van uw woning.

Een huis kopen in Arnhem

of in de regio

Als aankoopmakelaar helpt Van Asselt u graag bij de zoektocht naar een huis 

dat past bij uw woonwensen. Heeft u precies in gedachten hoe uw toekomstige 

huis eruit ziet? Maar heeft u het zelf nog niet kunnen vinden? Of mist u 


deskundig advies bij de aankoop van uw woning? Wij helpen graag! Het wordt 

een zoektocht met eerlijk advies, een kritische blik en we gaan voor de perfecte 

match. We zoeken in en buiten ons netwerk, naar uw nieuwe thuis. Wij nemen 

de aankoop, of een deel ervan, graag van u over!

Heeft u plannen om een woning of appartement te

gaan kopen? Neem gerust contact met ons op. Wij leggen 
graag uit hoe wij u kunnen helpen bij het kopen van

uw droomwoning.



Interesse in deze woning?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Aankoop Verkoop Taxatie

Graag tot ziens!Graag tot ziens!

Bezoekadres


Gravenstraat 2D, Arnhem

Postadres



 Postbus 5151, 6802 ED Arnhem

Ma/tm vr 09:00 - 17:30



 Bereikbaar op (026) 355 40 00

Mail naar



 info@vanasseltmakelaars.nl
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