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Beethovenlaan 53, Arnhem

Deze ruime bovenwoning, gebouwd in de jaren 30, heeft nog meerdere 

details uit deze stijlvolle bouwperiode. Tegelijkertijd is het een comfortabel 

huis met de gemakken van deze tijd. De grote woonkamer, goed uitgeruste 

keuken, drie slaapkamers en het dakterras maken dit huis tot een zeer 

aangename stek. De ligging is bovendien perfect: boven een winkel aan een 

autoluw plein, met alle voorzieningen op een paar passen lopen. Ook de 

natuur (de bossen en parken van het Geldersch Landschap) ligt direct om 

de hoek. Wanneer plannen we een bezichtiging in? Meer zien van deze 

woning?
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€ 219.500,- kosten koper

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

1930

109 m2

4
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Eerste verdieping
De woning ligt op de 1e, 2e en 3e verdieping, op de begane grond van het pand 

is een bakkerswinkel. Via de opgang kom je op de overloop op de 1e 

verdieping. Daar is een deur naar het toilet en naar de woonkamer met open 

keuken. Kamer en keuken strekken zich uit over de volledige diepte van het 

appartement, dat is bijna 10 meter. De woonkamer ligt aan de voorzijde. Met 

drie grote ramen op rij is het hier mooi licht en je hebt er een leuk uitzicht op 

de straat. Plaats voor een gezellige zithoek en bijvoorbeeld een aparte werk- 

of speelhoek is er ruim voldoende. Het hoge plafond maakt het nog 

ruimtelijker, de plafondlijsten en ornamenten zijn een mooi detail uit de 

oorspronkelijke bouwperiode. De naturel laminaatvloer en glad afgewerkte 

wanden (gesaust in wit en een lichte accentkleur) laten zich makkelijk 

combineren met jouw eigen woonstijl.

De keuken ligt aan de achterkant. Hij is ingericht met crèmekleurige kasten in 

een landelijke stijl en voorzien van een inductiekookplaat, afzuigkap, 

combimagnetron en vaatwasser. De koelkast is losstaand. Er ligt 

visgraatparket op de vloer.

Aan de keuken grenst een fijn dakterras, van maar liefst 20m2. Je zit hier 

lekker rustig en beschut, hebt er veel privacy en ‘s middags en ’s avonds zon.
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Tweede verdieping
Op de 2e verdieping zijn twee grote slaapkamers, van 17 en 13 m2. Beide 

kamers hebben een dakkapel en daarmee een mooie lichtinval. Op beide 

kamers zijn ook handige inbouwkasten. Op de vloer ligt Novilon, de wanden 

zijn deels gesaust en deels behangen in lichte kleuren.

Ook de badkamer is ruim en ook dit vertrek heeft een dakkapel. De badkamer 

is uitgerust met een grote douchecabine, een wastafel en de aansluiting voor 

de wasmachine. Op de vloer liggen bruin-gemêleerde tegels, de wanden zijn 

betegeld met een rustieke tegeltjes, passend bij de stijl van het huis.
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Derde verdieping/Dakterras
De 3e verdieping bestaat uit een open ruimte van zo’n 15m2. De verdieping is 

netjes afgewerkt met een donkere laminaatvloer en witte wanden en er is een 

Velux dakraam. Dit is een prima plek voor een derde slaapkamer, een 

werkruimte of speel- of hobbykamer.
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Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Aantal woonlagen

Verwarming

Warmwater

Isolatie

Eigendom

Tuin

Achterom

Garage

Soort dak

Permanente bewoning

Onderhoud binnen

Onderhoud buiten

1930

bestaande bouw

in woonwijk

109 m2

379 m3

4

3

3

c.v.-ketel

c.v.-ketel

gedeeltelijk dubbel glas

eigendom

geen tuin

ja

geen garage

zadeldak

ja

goed

goed
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Wat vind jij
belangrijk?

Dat is voor iedereen anders.

Op onze website bij ons aanbod vind je wat voor jou belangrijk is 

bij het zoeken naar een nieuw (t)huis.

We maken het graag makkelijk voor je.

 Een uitgebreide glossy presentatie van al onze woningen;

 Handige weetjes in de buurt; waar is bij deze woning de dichtsbijzijnde school, bakker, supermarkt en het station als je 

veel met de trein reist?

 In de downloadsectie kun je de vragenlijsten bekijken en welke spullen er wel of niet meegaan bij de verhuizing;

 Google streetview. Als je nog even wil kijken hoe de woning ligt ten opzichte van de straat.

Bewoners per wijk

1505 (47%)

1670 (53%)

De Huisarts

0.9
minuten lopen

Het kinderdagverblijf

0.5
minuten lopen

Bewoners per gemeente

77707 (50%)

77992 (50%)

De school

0.6
minuten lopen

De supermarkt

0.7
minuten lopen

Gezinnen met kinderen

 met kinderen (27%)

 zonder kinderen (32%)

 eenpersoons huishouden (43%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (17%)

 25 - 45 jaar (20%)

 +65 jaar (29%)

 15 - 25 jaar (9%)

 45 - 65 jaar (28%)

 

Leeftijd in gemeente (%)

 0 - 15 jaar (17%)

 25 - 45 jaar (30%)

 +65 jaar (15%)

 15 - 25 jaar (14%)

 45 - 65 jaar (27%)

 

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl


BEKIJK DE VIRTUELE TOUR

Scan de QR-code met uw smartphone en druk op het VR-icoon 

om deze woning op onze website in 3D te beleven. Zo kunt u de 

bezichtiging nog eens dunnetjes overdoen of 1 van onze andere 

woningen virtueel bezichtigen.

Tip: QR-code scanner app: i-nigma (gratis voor iPhone, Android, 

Windows Phone)

Nog een eigen woning te verkopen? Grote kans dat wij de koper 

van uw woning al kennen.

Kijk eens op onze site bij wonen/zoekopdrachten. Zelf een 

opdracht plaatsen kan natuurlijk ook.

Virtual Reality tour
Thuis de bezichtiging nog eens 
dunnetjes overdoen
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Woning bekeken,
wat nu?

MEER OVER CECILE SCHEMKES

Vanaf 2004 werk ik al in de makelaardij. Alles 

omtrent woningen is leuk; er zijn zoveel 

verschillen, iedere woning is weer anders. Ik zie 

hierin een parallel met mensen die ook allen 

verschillend zijn in behoeften. Wat is er nu leuker 

dan het samenbrengen van die twee. Dit is mijn 

absolute uitdaging, om de juiste match te krijgen. 

Kortom, voor aan- en verkopen ben ik je graag 

van dienst. Mijn lunchkeuze is het gevolg van mijn 

dagelijks terugkerende ochtenddilemma. “Wat 

trek ik vandaag aan?”. Regent het, is het koud, 

waait het? (Zo ja, extra dilemma’s). Eerst maar 

een kop koffie, daar word ik scherper door. Na 

een half uur (waarin meerdere beslissingen zijn 

genomen; haar los, haar vast, vaatwasser nu 

uitruimen of later) ben ik eruit. Inmiddels zijn er 

45 minuten voorbij en moet ik de deur uit. Daar 

gaat mijn uitgebreide lunch dus smeer ik een 

boterham met boterhamworst en veel mayonaise 

(heeerlijk!). Ik eet meestal direct uit het 

boterhamzakje in de auto of achter de computer. 

Om 11:00 heb ik vaak mijn lunch al op. Dan maar 

een paar koekjes bij de lunch?

Cecile weet alles over deze 
woning.

Ben je verkocht of wil je 
nogmaals kijken?

Neem dan contact op met ons.

  cecile@openmakelaars.nl

  026 - 750 2 757

  06 - 44 99 02 36

de meer voor minder makelaar

 026 - 750 2 750

 Velperplein 11

6811 AG Arnhem

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl










Alteveer en Cranevelt
In het Noorden van Arnhem liggen op een unieke plek midden tussen de 

bossen en parken twee prachtige woonwijken. Alteveer en ’t Cranevelt. 

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite uit twee 

verschillende buurten met ieder een eigen karakter. Alteveer, aan de oostkant, 

is een woonwijk met mooie eengezinswoningen uit de jaren dertig. ’t 

Cranevelt is in de jaren zestig gebouwd in een bosrijke omgeving en heeft veel 

natuur tot in de wijk. Ook hier zijn veel middeldure gezinswoningen te vinden. 

Toch zijn er langs de Kluizeweg, Oremusplein en ten zuiden van de 

Schubertlaan ook hoogbouwflats en appartementencomplexen te vinden. 

Beide wijken worden door hun bewoners op vrijwel alle fronten als beste 

gewaardeerd in heel Arnhem. Bovendien maken de glooiende en parkachtige 

omgeving Alteveer en ’t Cranevelt tot een geweldige woonomgeving.

De wijken hebben een redelijk tot goed voorzieningenniveau. Er zijn twee 

kleine winkelcentra, waar ook zorgvoorzieningen te vinden zijn 

(Beethovenlaan en Oremusplein). In de wijk zijn bovendien voldoende 

kinderopvang en basisscholen; de scholen allemaal in ’t Cranevelt. 

Speelgelegenheid is er in de natuurlijke omgeving van de wijk in overvloed. 

Net als sportvelden en het vlakbij gelegen openluchtzwembad Klarenbeek. De 

glooiende bos- en parkachtige omgeving biedt bovendien volop gelegenheid 

voor wandelen en recreatie.
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