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Zaslaan 62, Arnhem

Een huis om op slag verliefd op te worden! Charmant, vol sfeer en karakter, 

licht en fris afgewerkt: alles is aanwezig om de volgende bewoners een hele 

fijne nieuwe stek te bieden. Ook van de tuin word je meteen blij. Deze is 

diep, rijk begroeid en biedt alle privacy die je je kunt wensen. De twee-

onder-een-kap woning staat in de Geitenkamp, een monumentale wijk die 

in de jaren 20 als tuindorp is gebouwd op een stuwwal. De huizen in de wijk 

hebben stijlkenmerken van de Amsterdamse school en dat is bij dit huis 

duidelijk te zien.
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€ 175.000,- kosten koper

Soort woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

eengezinswoning

1923

69 m2

250 m2

4
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Woonkamer en keuken
Je komt binnen in de hal met de trap naar boven en de deur naar de 

woonkamer. De woonkamer is opvallend licht en zeer sfeervol. Aan de 

voorzijde is een erker, achter openslaande deuren naar het terras. De ruimte is 

afgewerkt in rustige, neutrale tinten, met een pvc-vloer en wit gestucte 

wanden. Het maakt dat de kamer nog lichter en ruimer aandoet. De 

woonkamer is eenvoudig te verdelen in een zit- en een eetgedeelte.

De keuken grenst aan de woonkamer. Hij is eenvoudig ingericht maar netjes, 

fris en functioneel. Er staat een wit keukenblok en losstaande apparatuur. Er is 

een kelderberging en een deur naar buiten.
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Eerste verdieping
De eerste verdieping bestaat uit drie slaapkamers en de badkamer. De 

slaapkamers meten ca. 10, 9 en 6 m2. De tweepersoonskamer aan de tuinzijde 

heeft grote ramen en een inbouwkast. Ook op de tweede kamer, die ligt aan 

de voorkant van het huis, past een tweepersoonsbed en een kledingkast. De 

derde kamer is een leuke kinderkamer of handige kledingkamer. Op alle drie 

de kamers en op de overloop ligt vloerbedekking in een neutrale kleur, alle 

wanden zijn wit afgewerkt. De lichte badkamer heeft een fijne douche, een 

wastafel en een wasmachineaansluiting.

Boven deze etage is nog een zolder met veel bergruimte. Hij is via de overloop 

bereikbaar met een vlizotrap. Op de zolder hangt de HR cv-ketel.

 

7





Tuin
De achtertuin ligt op het zuiden en ligt compleet vrij. Hij is rijk begroeid, mooi 

groen en biedt alle privacy. Er ligt een groot zonnig terras direct bij het huis, 

een aflopend pad verbindt het terras met het lommerrijke lager gelegen deel. 

Omdat de tuin zo groot en zo mooi begroeid is, vind je altijd wel ergens een 

fijne plek in de zon of juist in de schaduw. De tuin is een fantastische 

toevoeging aan je woonruimte. In de tuin staat een schuur voor de fietsen en 

tuinspullen. De tuinpoort is afsluitbaar.
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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

1923

bestaande bouw

in woonwijk

69 m2

250 m2

273 m3

4

3

3

c.v.-ketel

dubbel glas

zijtuin

achtertuin

zuidoost

ja

normaal

vrijstaand hout

1

geen garage

mansarde 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

3455 (49%)

3640 (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 (30%)

 zonder kinderen (27%)

 eenpersoons huishouden (44%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (15%)

 25 - 45 jaar (30%)

 +65 jaar (16%)

 15 - 25 jaar (10%)

 45 - 65 jaar (31%)

 

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


Woning bekeken,
wat nu?

MEER OVER ROEL VAN DORT

Problemen ken ik niet, oplossingen wel! Altijd 

probeer ik het maximale voor onze klanten te 

behalen en hun daar zoveel mogelijk bij te 

betrekken. Ik sta graag voor anderen klaar en vind 

het leuk als ik toch iets voor elkaar krijg wat men 

niet had verwacht.

In mijn vrije tijd ben ik regelmatig onder water te 

vinden in een van de mooi wateren hier in de 

omgeving. Ook vind ik het leuk om met mijn 

vriendin een hapje te gaan eten of wat te gaan 

drinken in de stad.

De dag begin ik niet zonder een kop koffie met 

melk en suiker. Als lunch een boterham met 

kaas/tomaat of ham/kaas en daarbij een groot 

glas water.

Roel weet alles over deze 
woning.

Ben je verkocht of wil je 
nogmaals kijken?

Neem dan contact op met ons.

  roel@openmakelaars.nl

  026 - 750 2 753

  06 - 4016 2080

de meer voor minder makelaar

 026 - 750 2 750

 Velperplein 11

6811 AG Arnhem

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl










Geitenkamp
De Geitenkamp is een bijzonder gebied in Arnhem dat door de 

hoogteverschillen en de directe nabijheid van park en bos voelt als een 

heerlijke plek midden in de natuur. De dichtbebouwde Geitenkamp is in de 

jaren twintig opgezet als een tuindorp. Die allure is nog steeds zichtbaar in het 

straatbeeld. Daken met rode pannen en overstekende dakranden, tuintjes aan 

de straat, een geometrisch stratenpatroon en enkele fraaie poortgebouwen. 

Het geeft Geitenkamp een uniek karakter.

Geitenkamp is een karakteristieke wijk met veel eengezinswoningen die vaak 

over een grote tuin beschikken. Hierdoor biedt Geitenkamp vooral voor 

starters goede mogelijkheden om in een heerlijke omgeving hun eerste huis te 

vinden.

Het voorzieningenniveau is goed. Op het gebied van sport is de wijk goed 

bedeeld. Sportcomplex Valkenhuizen is als stedelijke voorziening goed 

uitgerust. Daarnaast is er vanuit de gemeente ruime aandacht voor het op peil 

houden van voorzieningen, zoals winkels.
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