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In Elderveld, een woonwijk welke eind jaren '70 en begin jaren '80 in Arnhem-Zuid is gebouwd, staat 
deze ruim opgezette tussenwoning.  Nabij een groene omgeving, met vrij uitzicht vanuit je tuin en op 
korte afstand van winkelcentrum Kronenburg en het centrum van Arnhem. Het lichtinval in de 
woonkamer is het eerste wat opvalt. Door de grote raampartijen en open keuken voelt de woning als 
ruim en gezellig  aan. Aan de achterzijde van de tuin bevind zich een groen park. Op de eerste 
verdieping drie ruime slaapkamers en een badkamer. De zolder wordt ook multifunctioneel benut; een 
afgesloten thuiswerkplek met daarnaast een volwaardige slaapkamer door de dakkapel en 
ingebouwde kast. In de nabije omgeving heb je alle benodigde woonvoorzieningen in onder andere 
winkelcentrum Elderhof en het treinstation Arnhem-Zuid op circa 2 minuten loopafstand. 




Bijzonderheden:

- Geen achterburen en tuin op het zuiden

- Mooie ligging in een kindvriendelijke wijk

- Tuin op het zuiden met stenen berging en een achterom

- De woning heeft vier ruime slaapkamers

info



begane grond

Ruime entree, meterkast met slimme meters, toilet met mechanische ventilatie en 

fontein, en een praktische trappenkast. Lichte woonkamer met uitzicht op de wijk en een 

halfopen keuken met koelkast, oven, magnetron, afzuigkap en gasfornuis.







Eerste verdieping: overloop, drie slaapkamers waarvan één met wastafel, badkamer met 

ligbad, douche, designradiator, mechanische ventilatie, dubbele wastafel en een wastafel 

meubel. 


Tweede verdieping: Vast trap naar de zolderverdieping: overloop met de aansluiting voor 

de was apparatuur, afgesloten ruimte met de CV-ketel en een werkplek, ruime 

zolderkamer met dakkapel en inbouwkast. 

1e en 2e verdieping











over ons
Ron Pieters Makelaardij is onderscheidend, net een beetje anders en eigentijds in haar 

manier van makelen. Kwaliteit en persoonlijk contact staat voorop bij dit 

makelaarskantoor gevestigd in het centrum van Huissen. Ron Pieters en Manouk 

Kloppenburg vinden het belangrijk om regelmatig goed contact te houden met de 

klanten. Ze zijn informeel benaderbaar, luisteren echt naar hun klanten en daardoor 

kunnen zij een uitstekend resultaat behalen bij het bemiddelen bij een verkoop of 

aankoop van een woning. Wij besteden veel aandacht en tijd aan u, dit vinden wij erg 

belangrijk in zo’n spannende periode.  Natuurlijk zijn de makelaars van het kantoor 

kritisch, deskundig en volledig gecertificeerd, waardoor u altijd een kwalitatief goed 

advies krijgt. Een eerlijk en duidelijk advies is waardevol bij het maken van zo’n 

ingrijpende beslissing als een huis (ver)kopen.


Eigentijds met verstand van zaken.
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c.v.-ketel Remeha Avanta +- 18 jaar oud

gedeeltelijk dubbel glas
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Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden NVM en Ron Pieters Makelaardij van toepassing.

Deze brochure is met zorg samengesteld, u kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.


