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Binnenvaart 9, Arnhem

Origineel en praktisch ingedeeld, ruim en licht, modern afgewerkt, 

voorzien van alle comfort en op een leuke plek in de wijk Schuytgraaf: dit 

huis heeft veel om erg blij van te worden. Ook de buitenruimte is dik in 

orde, met een dakterras en een diepe zonnige tuin. Hier ga je je zonder 

twijfel heel snel thuis voelen. Klaar voor een rondleiding?
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€ 309.000,- kosten koper

Soort woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

eengezinswoning

2010

133 m2

219 m2

5
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Begane grond
De 135m2 woonoppervlak is verdeeld over drie volwaardige woonlagen. Als je 

voor het huis staat, is links de inpandige garage, rechts de voordeur die leidt 

naar een halletje met meterkast. Rechtsaf ga je de grote woonkeuken in. De 

garage is opgedeeld in twee ruimtes middels een wand met deur, die 

overigens eenvoudig te verwijderen is zodat het weer één garage wordt. De 

garage heeft een deur naar een hal met toilet en toegang tot de keuken.

In de keuken is meteen de prettige sfeer van het huis voelbaar. Het is een 

mooie, lichte, rechthoekige ruimte van ca 25m2, met een glazen schuifpui naar 

de tuin. Het is dé plek om gezellig te ontbijten, te eten en te borrelen. Centraal 

in de keuken staat het kookeiland met inductiekookplaat, spoelbak en 

vaatwasser. Tegen een lange wand tegenover het kookeiland staat een hoge 

kastenwand met veel bergruimte en de andere apparatuur: een combi-

stoomoven, magnetron, koelkast en vriezer. De oven en de afzuigkap zijn 

beide in 2015 vernieuwd. Er ligt een antraciet kleurige plavuizen vloer.
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Eerste verdieping
Via de trap, met daaronder een grote provisiekast, kom je op de eerste 

verdieping. Deze bestaat vrijwel volledig uit de woonkamer, met daarnaast de 

gang met toilet en een berging met de aansluiting voor de wasmachine (en 

droger). De woonkamer is lekker groot (ca. 42m2) en heeft een L-vorm. Omdat 

hij op de eerste verdieping ligt komt er extra veel licht binnen. Bovendien heb 

je geen inkijk maar wel een vrij en ver uitzicht over het groen en het water. In 

de woonkamer ligt een grijze laminaatvloer, de wanden zijn wit afgewerkt, één 

muur heeft een rustige accentkleur.

7





Tweede verdieping
Ook de tweede etage heeft diezelfde rustige sfeer en ook hier is het lekker 

licht. Er zijn drie slaapkamers. De grootste is ruim 15m2, de twee andere elk 

ca. 8m2. De grootste heeft openslaande deuren naar het dakterras aan de 

voorzijde van de woning. Alle drie de kamers zijn keurig afgewerkt en 

makkelijk in de richten dankzij de rechthoekige vorm. Op alle kamers en op de 

overloop ligt laminaat.

De badkamer is luxe en compleet. Er is een ligbad, een inloopdouche, een 

dubbele wastafel met ladekast en een toilet. De ruimte is betegeld met witte 

en antraciet kleurige tegels. Dankzij het raam is er natuurlijk licht en geniet je 

ook hier van het mooie uitzicht.
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Soort woning

Type woning

Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Aantal woonlagen

Warmwater

Isolatie

Tuin

Hoofdtuin

Ligging hoofdtuin

Achterom

Kwaliteit tuin

Garage

Soort dak

Permanente bewoning

Onderhoud binnen

Onderhoud buiten

eengezinswoning

tussenwoning

2010

bestaande bouw

vrij uitzicht

133 m2

219 m2

546 m3

5

3

3

centrale voorziening

volledig geïsoleerd

voortuin

achtertuin

zuidwest

ja

normaal

inpandig

plat dak

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

4415 (50%)

4430 (50%)

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 (57%)

 zonder kinderen (24%)

 eenpersoons huishouden (21%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (32%)

 25 - 45 jaar (43%)

 +65 jaar (3%)

 15 - 25 jaar (8%)

 45 - 65 jaar (16%)

 

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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https://downloads.topr.nl/uploads/360/Binnenvaart_9_Arnhem/vrtour.html








NOTITIES aan mezelf












