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Introductie van de woning

Op een uitstekende locatie in Arnhem-Noord met aan beide zijden vrij uitzicht 
mogen wij u aanbieden een zeer licht en geheel gerenoveerd 
driekamerappartement in de populaire mid-century modern stijl, met een grote 
woonkamer, twee balkons (waarvan één op het zuiden) en in de onderbouw een 
multifunctionele hobby-/logeerkamer en een separate berging.




Bent u op zoek naar een fraai vormgegeven appartement waarvan er geen 13 in 
een dozijn zitten, houdt u van een speelse indeling en heeft u geen zin en/of 
tijd om te klussen? Als dit u aanspreekt bent u van harte welkom aan de 
Utrechtseweg 193-2, wellicht hebben wij uw nieuwe (t)huis gevonden.

www.vanasseltmakelaars.nl
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Vraagprijs

Kamers


Oppervlakte

Perceel


Bouwjaar

 


Inhoud

Overige inpandige ruimte


Externe ruimte




Verwarming

Warmwater


Cv-ketel

Isolatie


Energielabel




Locatie

€ 295.000 k.k.
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65 m²


n.v.t.


1955





218 m³


-


18 m²





c.v.-ketel


c.v.-ketel


Remeha Avanta 2019


dubbel glas


D





vrij uitzicht
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Informatie

Dit ruime en lichte 3-kamerappartement biedt een fraai vrij uitzicht op het groen en geeft 
veel privacy. Er zijn maar liefst twee balkons aanwezig, waarvan het balkon aan de 
achterzijde op het zuiden is gelegen en daardoor veel zon heeft. Op een heldere dag rijkt de 
blik tot aan Nijmegen.




De huidige eigenaars hebben het appartement op een kundige wijze gerenoveerd en op een 
stijlvolle manier gemoderniseerd. Dat ze beide architect van beroep zijn valt op door de 
aankleding en de aangebrachte slimmigheden. Qua aankleding bemerkt u bij de entree al 
dat tussen de hal en de keuken een prachtige tweezijdige houten kastenwand met een 
push-to-open bediening is geplaatst. Hierin zijn garderobe, bergruimte en de (geheel 
vernieuwde) meterkast onzichtbaar geïntegreerd. Er is in de hal al rekening gehouden met 
het plaatsen van een extra deur voor wie de huidige eetkamer als slaapkamer wenst te 
gebruiken.  




Opvallend zijn zowel de keuken als de badkamer. De speciaal voor dit appartement 
ontworpen keuken is geïnspireerd op de klassieke Bruynzeel keukens van de jaren 50 en 60, 
op maat gebouwd van hoogwaardige en duurzame materialen door een meubelmaker en 
van alle moderne gemakken voorzien. Het keukeneiland met waterfall blad maakt de 
verbinding tussen keuken en woonkamer. Hierin is de oven geplaatst en zijn ook 
stopcontacten voor keukenapparatuur verwerkt.  




De badkamer is tevens volledig vernieuwd in de stijl van het appartement. Op de wand zijn 
witte tegeltjes toegepast en op de vloer anti-slip keramiek van de firma Winckelmans, maar 
dan in een frisse moderne kleur blauw. Het op maat gemaakte wastafelmeubel is voorzien 
van een blad in marmer look, door de Arnhemse ontwerpstudio Gogo-plastics gemaakt van 
gerecycled kunststof.




Op technisch gebied is er naast het vernieuwen van de meterkast (waaronder de 
voorbereiding op zonnepanelen) ook veel gedaan. Zo is er mechanische ventilatie 
aangebracht voor afzuiging van de keuken, de badkamer en het toilet en daarnaast is het 
geheel voorzien van HR++ glas. (De ramen met draaiende delen in de slaapkamer worden 
worden nog vervangen op kosten van de verkoper. De opdracht is reeds uitgezet en het 
plaatsen ervan zal voor de overdracht gerealiseerd zijn.) Gezien de doorgaande weg aan de 
voorzijde hebben verkopers daar extra geluidswerend glas aangebracht. U hoort nagenoeg 
niks meer van de weg en mede daardoor is het een heerlijk rustig appartement te noemen. 
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Prachtig ontworpen keuken 
met een slimme indeling en 
de beschikking over de 
benodigde 
inbouwapparatuur. Een 
waar sieraad in de woning!

www.vanasseltmakelaars.nl













Wij hebben kennis 

van zaken en hart voor 


het menselijke aspect.
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Woning - Interieur

Designradiator(en)

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

 - losse (hang)lampen

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - plank audiomeubel-schouw

 - ' Inbouwkast'  nis slaapkamer

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails

 - gordijnen

 - rolgordijnen

 - 

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen)

 

Overig, te weten

 - Kast Tuinkamer

 - Stellingkasten berging

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat

 - afzuigkap

 - oven

 - koel-vriescombinatie

 - vaatwasser

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren
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 - toilet

 - toiletrolhouder

 - toiletborstel(houder)

 - fontein

 - Achtermeubel/opbergwand

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm)

 - wastafel

 - wastafelmeubel

 - toiletkast

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Brievenbus

(Voordeur)bel

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

Rookmelders

(Klok)thermostaat

Zonwering buiten

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

Waterslot wasautomaat

Buitengordijnen loggia / zonwering

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie

 - Mechanische ventilatiebox

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating

Beplanting

www.vanasseltmakelaars.nl
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Woont u binnenkort

op deze locatie?
Woont u binnenkort

op deze locatie?

Utrechtseweg 193 2 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



27

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

WWW.VANASSELTMAKELAARS.NL


