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Johan Buziaustraat 2, Arnhem

Zoveel ruimte, sfeer en comfort, op een prima, praktische locatie, dat vind 

je niet elke dag. Wél in deze twee-onder-een-kapwoning aan de Johan 

Buziaustraat 2. Wat dacht je van de zeer ruime, uitgebouwde woonkamer, 

de eetkeuken die in 2017 nog volledig nieuw werd ingericht, maar liefst vijf 

slaapkamers en een zonnige tuin op het zuiden? Die grenst aan een 

groenstrook, dus ook over privacy heb je hier niet te klagen.
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€ 330.000,- kosten koper
Vanafprijs

Soort woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

eengezinswoning

1997

150 m2

212 m2

6
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Begane grond
Voor het huis ligt een voortuin met een oprit met parkeerplaats voor een auto. 

Ook langs de straat is er parkeerplaats genoeg. De oprit gaat naar de ruime 

berging/garage met extra brede deur. Je komt het huis binnen in de hal met 

de wc en de trap naar boven. Rechts is een inpandige deur naar de garage, 

rechtdoor loop je de woonkamer in. Deze was al groot maar is zo’n 10 jaar 

geleden uitgebouwd waardoor er er flink veel ruimte bij kwam. Deze uitbouw 

is multifunctioneel te gebruiken (kantoor, speelhoek, eetkamer). De 

woonkamer is nu 54 m2 en prachtig licht dankzij de glazen achterpui 

(aluminium) en de openslaande deuren in de uitbouw. Hij is bovendien 

sfeervol door de gezellige indeling, de afwerking met een massieve 

parketvloer (22mm dik) en de moderne gashaard. Met al deze vierkante 

meters kun je met je inrichting alle kanten op. Fijn is dat je in de eetkeuken 

ook een eettafel kwijt kunt.

Woonkamer en eetkeuken worden van elkaar gescheiden door een glazen 

wand. Zo is er wel contact tussen beide ruimtes, maar kun je ze ook afsluiten. 

De keuken is in 2017 volledig nieuw ingericht en heeft een zwart natuurstenen 

blad. In de strakke taupe-kleurige kasten is veel bergruimte. Er is volop 

werkruimte, plus alle apparatuur die je je kunt wensen: een extra brede 

inductiekookplaat, extra grote oven, een combimagnetron/oven, afzuigkap, 

koelkast en een vaatwasser. Een groot hoekraam zorgt voor een fijne lichtinval 

en vrij uitzicht.
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Eerste verdieping
Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en de badkamer. De 

slaapkamers zijn 14,5, 10 en 9,5 m2, alle drie licht en makkelijk in te delen. De 

grootste kamer heeft openslaande deuren naar een balkon, dat loopt over de 

volledige breedte van de achtergevel en het kijkt uit op de tuin. In alle kamers 

en op de overloop ligt laminaat, de wanden zijn grotendeels gesaust en deels 

behangen.

De nette badkamer is uitgerust met een ligbad, douchecabine, dubbele 

wastafel met badkamermeubel en spiegelkast, wc en handdoekradiator.
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Tweede verdieping
De bovenste verdieping is verbouwd tot 2 slaapkamers en een overloop met 

plaats voor de wasmachine. Dankzij de dakkapel over de volle breedte is er 

veel extra oppervlakte ontstaan en komt er veel licht binnen. De kamers zijn 

dan ook ruim: 11 en 8,5 m2. In de zijgevel is een nieuw kunststof raam (kiep-

kantel met hor) geplaatst voor extra lichtinval. Ook op deze verdieping ligt een 

laminaatvloer, de wanden zijn geschilderd.

Boven deze verdieping is nog een bergzolder.
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Tuin
De tuin achter het huis ligt op het zuiden, er is de hele dag zon. Direct bij het 

huis ligt een ruim terras, met daarlangs een gazon. Er is een elektrisch 

zonnescherm dat het hele terras schaduw geeft. Rondom de tuin staat een 

groene heg (beukenhaag). De tuin grenst direct aan een groenstrook met 

enkele speeltoestellen. Je hebt geen last van inkijk, zit heerlijk vrij en hebt alle 

privacy. Voor de kinderen is het er leuk en veilig spelen.
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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

1997

bestaande bouw

in woonwijk

150 m2

212 m2

596 m3

6

5

3

c.v.-ketel

volledig geïsoleerd

voortuin

achtertuin

zuid

ja

normaal

aangebouwd steen

1

parkeerplaats

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

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/Johan_Buziaustraat_2_Arnhem/vrtour.html








NOTITIES aan mezelf










