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Dr. Joop den Uylsingel 25, Arnhem

Deze goed onderhouden twee-onder-een-kapwoning staat in het groene 

Rijkerswoerd, op een kwartiertje rijden van de Arnhemse binnenstad en 

dichtbij de gezellige plaatsen Elst en Huissen. Met een ruime, lichte 

woonkamer, luxe keuken, drie slaapkamers en een zonnige tuin biedt het 

huis veel comfort en woonplezier in een prettige, rustige buurt.
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€ 260.000,- kosten koper

Soort woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

eengezinswoning

1990

113 m2

208 m2

4
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Begane grond
Je komt via de betegelde voortuin bij de voordeur en een zijdeur naar de 

keuken. Via de voordeur kom je in de hal, met toegang tot het toilet en de 

woonkamer.

De woonkamer is zeer ruim, ongeveer 50 m2. Aan de tuinkant zorgen grote 

ramen en dubbele openslaande tuindeuren voor een mooie lichtinval. Aan de 

andere kant van de ruimte kijkt de woonkamer via grote ramen uit op de 

voortuin. In het midden van de woonkamer staat een klassieke open haard. 

Op de vloer ligt parket in een warme houtkleur, de wanden zijn grotendeels 

wit gesaust en gestuct. De wand achter de open haard heeft een rood accent. 

Een deur in de woonkamer leidt naar een hal waar de trap en de toegang naar 

de dichte keuken zijn.

In de keuken zijn de hoogglans zwarte kastjes een stijlvolle blikvanger. Ze zijn 

geplaatst in een hoekvorm, zo is er veel aanrecht- en bergruimte. De 

achterwand is betegeld met een marmermotief. Er is een ingebouwde 

kookplaat en een heteluchtoven van het merk M-system en een vaatwasser 

van Siemens. De koel/vriescombinatie van Samsung is losstaand. In de keuken 

is ook een deur naar de berging onder de trap.
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Eerste verdieping
De eerste verdieping bestaat uit drie slaapkamers en de badkamer. Er is ook 

een afgesloten ruimte met de aansluitingen voor de wasmachine en droger. 

Aan de achterkant van het huis zijn twee slaapkamers, die uitkijken op de tuin. 

Een van de slaapkamers is ruim 6,5 m2, de ander is ruim 7,5 m2 en heeft een 

schuine wand. Aan de voorkant van het huis is een grotere slaapkamer, deze is 

meer dan 13,5 m2 en heeft ook een schuine wand en een wand met 

inbouwkasten. Op de overloop en in de slaapkamers ligt dieprode 

vloerbedekking. De wanden zijn overwegend wit gestuct en gesaust.

De badkamer is ruim uitgerust met een ligbad en een luxe regendouche. 

Verder is er een brede wastafel en een toilet. Dankzij het dakraam is er 

natuurlijk licht in de badkamer en kun je de ruimte goed ventileren. De 

wanden zijn betegeld in gebroken wit, de vloer is helwit.
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Tuin
De onderhoudsarme tuin achter het huis is betegeld met siertegels. Hij wordt 

omringd door begroeide schuttingen, borders met planten en bloemen zorgen 

voor nog meer groen en kleur. Achterin de tuin staat een schuur van ruim 9 

m2. In de zomer heb je de hele dag zon in de tuin, maar er is ook altijd een plek 

in de schaduw te vinden. De voortuin is ook betegeld en onderhoudsarm. Aan 

de voorkant van het huis staat een carport waaronder je je auto beschut kunt 

parkeren.
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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

Schuur / Berging

Aantal bergingen

Garage

Soort dak

Permanente bewoning

Onderhoud binnen

Onderhoud buiten

eengezinswoning

2-onder-1-kapwoning

1990

bestaande bouw

in woonwijk

113 m2

208 m2

398 m3

4

3

2

c.v.-ketel

volledig geïsoleerd

voortuin

achtertuin

noordwest

nee

normaal

vrijstaand hout

1

carport

samengesteld 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

6135 (49%)

6285 (51%)

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 (47%)

 zonder kinderen (26%)

 eenpersoons huishouden (29%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (23%)

 25 - 45 jaar (29%)

 +65 jaar (10%)

 15 - 25 jaar (12%)

 45 - 65 jaar (29%)

 

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/Dr_Joop_den_Uylsingel_25_Arnhem/vrtour.html
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