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Wat leuk dat je 
interesse hebt in 
deze woning
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WELKOM
IN ARNHEM

Nieuwstad 12

6811 BL Arnhem
€ 300.000,- k.k.

Kenmerken






Soort woning: Bovenwoning



Type: Appartement



Soort bouw: Bestaande bouw



Bouwjaar/-periode: 1890



Huidig gebruik: Woonruimte.






Aantal kamers: 5 (waarvan 3 slaapkamers)



Inhoud: 290 m³



Woonoppervlakte: 78 m²






Ligging: In centrum, beschutte ligging



Bijzonderheden: gemeentelijk monument 






Verwarming: C.v.-ketel



Warmwater: C.v.-ketel



Kabel: ja



Alarm: nee



Zonwering: nee



Garage: nee



Parkeren: parkeervergunning mogelijk,, betaald parkeren 




Een pand waar de charme en sfeer vanaf 

spatten, in een van de leukste straten in 

hartje centrum. Dit monumentale bovenhuis 

was in gebruik als B&B en dat kun je 

natuurlijk voortzetten, maar we kunnen ons 

voorstellen dat je er direct zelf wilt wonen. 


Met drie verdiepingen met prachtige vide is 

er ruimte genoeg, en er is ook nog een fijne 

buitenruimte.

Het pand stamt uit het midden van de 19e 

eeuw. Op de begane grond is een winkel, de 

woning ligt op de 1e, 2e en 3e verdieping. In 

2018 is de woning gerenoveerd. Hij is qua 

modern comfort helemaal up to date, maar 

heeft de sfeer, warmte en de unieke details 

uit de bouwperiode behouden.  

monumentaal pand
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Kom
gauw 
binnen!
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Indeling
1e verdieping










Hier bevinden zich de woonkamer en de 

eetkeuken. Beide vertrekken zijn helemaal in 

lijn met de stijl van het pand. De materialen – 

houten vloer, balkenplafond, bakstenen wand in 

de keuken – details als de lambrisering, het glas-

in-lood en de binnenluiken, en het kleurenpalet: 

alles klopt. Aan de keuken grenst de patio, een 

sfeervolle, besloten buitenplek met volop 

privacy. 





Vanaf deze verdieping kijk je via het open 

trappenhuis helemaal naar de nok van het pand. 

Dit geeft een fantastisch ruimtelijk effect.
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Wat sfeervol
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  Negtiende eeuws 

pand
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Heerlijke
patio
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Indeling

2e verdieping






Op deze verdieping zijn twee ruime 

slaapkamers, elk met bijzondere details. De 

ene kamer heeft twee hoge ramen aan de 

straatkant én ramen naar het open 

trappenhuis. De andere kamer heeft nog de 

originele inbouwkasten. Deze kamer kijkt uit 

op de patio. Op deze etage is ook een toilet.
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2 ruime
slaapkamers
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Zzzzz......



 
Fraaie 
details
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Indeling

3e verdieping



Hier is nog een ruime slaapkamer en de 

badkamer. Het hoge plafond met de 

zichtbare dakspanten en de oude houten 

vloer geven ook deze verdieping enorm veel 

sfeer. Vanuit de slaapkamer heb je uitzicht op 

een Arnhems icoon: de Eusebiuskerk. De 

badkamer is comfortabel en in stijl 

afgewerkt.
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Arnhems trots!
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Badkamer
en douche

met toilet
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Unieke 
punten




- bovenwoning in pand uit ca. 1890


- gemeentelijk monument


- gerenoveerd en voorzien van alle moderne 

comfort


- bijzondere details uit de bouwperiode


- 3 verdiepingen


- patio
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Locatie


De Nieuwstad is een van de leukste straten in hartje Arnhem. Buurpanden zijn veelal historische panden met winkels of 

horeca op de begane grond en woningen erboven. Midden in de stad zijn alle voorzieningen uiteraard dichtbij.



BEGANE

GROND

Alle plattegronden zijn ter indicatie.


Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


De makelaar en Cad-tek staan niet in


voor de juistheid van de plattegrond. 

36 HOERA!

EERSTE

VERDIEPING
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TWEEDE

VERDIEPING

Alle plattegronden zijn ter indicatie.


Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


De makelaar en Cad-tek staan niet in


voor de juistheid van de plattegrond. 
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DERDE

VERDIEPING
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KADASTRALE
kaart

LIJST VAN
zaken
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Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/
lampen/dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Keukenkast X

 - Alle losse kasten/kastjes/kisten 
eventueel ter overname

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, 
te weten

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - Diverse inboedel/kunst/antiek X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te 
weten

 - (gas)fornuis X

 - oven X

 - koelkast X

 - Tafel en stoelen X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende 
toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X
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WONEN IN
Arnhem

Arnhem is lekker 


centraal en je kunt er 
heerlijk shoppen!

Veel mensen komen naar Arnhem om te 

winkelen: in het centrum kan je zowel 

vestigingen van de grote ketens vinden als hippe 

kleine zelfstandige winkeltjes. Op loopafstand 

van de binnenstad is het Modekwartier 

gevestigd. Hier bevinden zich vijftig winkels en 

zeventig bedrijfsruimten op het gebied van mode 

en design.





Door zijn centrale ligging in oostelijk Nederland 

is Arnhem een knooppunt voor verkeer via weg, 

water en het spoor. Er lopen diverse provinciale 

en rijkswegen door en langs Arnhem en rond de 

binnenstad ligt een centrumring.

Hoe nu verder?

U HEEFT EEN
WONING
BEZICHTIGD

Onderzoeksplicht koper en mededelingsplicht:

Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te geven
met betrekking tot mogelijk aanwezige gebreken in de woning.
De informatie die is vermeld, is verkregen van de eigenaar/
verkoper en uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als
bedoeling om de koper zo goed mogelijk te informeren en
tegelijkertijd te voldoen aan de op verkoper rustende
mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust
er op de koper van een woning een onderzoeksplicht. Dit
houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de
beoordeling of de woning de eigenschappen zal bezitten om te
voldoen voor het gebruik dat hij van de woning zal maken.





Aansprakelijkheid:

De brochure behelst slechts een globale omschrijving van een
object. De informatie berust deels op door derden aan ons
kantoor verstrekte gegevens. Met de meeste zorg hebben wij
deze informatie verwerkt doch kunnen ten aanzien van de
juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden
ontleend.





Onderhoud:

De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkundige
staat geldt op basis van visuele waarnemingen, gerelateerd aan
de ouderdom van het object. Een uitgebreide bouwkundige
opname valt nadrukkelijk buiten het kader van deze brochure. 

Dit behoort eventueel tot de onderzoeksplicht van de

kandidaat-koper(s).




Koopakte:


Van belang zijnde documentatie ligt bij de makelaar tijdens
kantooruren ter inzage. In veel gevallen kunnen fotokopieën
worden verkregen of kunnen de gegevens aan u verzonden of
gefaxt worden, ook via uw eigen makelaar kunt u verdere
informatie verkrijgen. Deze informatie wordt aan meerdere
personen verstrekt en aan deze gegevens kunnen geen
rechten worden ontleend. De aanbieding van dit object dient
te worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van
een bod.

De koopakte wordt opgesteld volgens model NVM.





Ontbinding:

De termijn die kan worden opgenomen voor eventuele
(overeengekomen) ontbindende voorwaarden (b.v. financiering)
is in de regel ca. 4 weken.






Zekerheidsstelling:

De waarborgsom/ bankgarantie is 10% van de koopsom. De
koper dient deze binnen 5 weken bij de desbetreffende notaris
te deponeren.






Vrijblijvende aanbieding:

Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en/
of onvolledigheden in de omschrijving aanwezig zijn. 

Noch de verkoper noch ons kantoor aanvaarden in dit geval
enige aansprakelijkheid. Bij het vermelden van maten die zijn
overgenomen uit (bouw-)tekeningen kan de maatvoering
afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kan door de kopers
geen enkel recht worden ontleend.






Verdere informatie:


Is dit niet uw droomwoning?
Of wellicht denkt u ik kijk nog even verder. Dan kan deze

brochure u veel geld gaan opleveren. Heeft u al eens

stilgestaan bij het inschakelen van uw eigen aankoopmakelaar.

In Arnhem zijn er circa 40 makelaars. Deze makelaars zijn allen

gedreven en gaan enthousiast voor u als klant. Dat is fijn en

toch wilt u meer. U wilt met een zeker gevoel een huis kopen.





Wetende dat het bouwkundig geen, verborgen, gebreken heeft

en u niet direct aan het klussen hoeft te slaan. En juist hierin

zijn wij sterk. Bij ons heeft de makelaar een stevige

bouwkundige achtergrond. Hierdoor kan hij u goed adviseren

over de bouwkundige staat en nog belangrijker: U koopt met

een gerust hart uw nieuwe woning. Wij willen namelijk 1 ding:

dat u een woning koopt waar u zich prettig in voelt en waarbij

u er op mag vertrouwen dat de woning bouwkundig in orde is.

Het mag helder zijn dat wij uiteraard hiernaast onze uiterste

best doen om voor u de beste prijs te onderhandelen. Kortom,

koopt u uw woning zelf aan zonder makelaar of neemt u ons

als makelaar in de hand en bent u hierdoor verzekerd van een

ervaren bouwkundige blik en het beste

onderhandelings-----------resultaat? Aan u de keus!





Wellicht bent u zich aan het oriënteren op de woningmarkt en

heeft u zelf ook een koopwoning. Waarschijnlijk bent u dan

nieuwsgierig naar de huidige waarde en de verkoopkansen van

uw woning. Graag bieden wij u een GRATIS waardebepaling

van uw woning aan.



Via Kuiper je

Droomhuis
gevonden?

WIJ

ZIJN

Kuiper Makelaardij!

Kuiper Makelaardij staat voor u klaar. Wij 

'ontzorgen' u: het enige dat u hoeft te doen 

is uw droomwoning aanwijzen of aangeven 

dat u uw woning wilt verkopen. De rest 

regelen wij.
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Apeldoornseweg 105


6816 SM Arnhem


026 - 363 91 20


info@kuipermakelaardij.nl


www.kuipermakelaardij.nl

KOM EENS
langs!
Wij helpen je graag verder.


Bel of mail voor een afspraak


of loop gewoon even binnen.


De koffie staat klaar!


