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Unieke kans om een jaren '30 benedenwoning te kopen in de wijk Malburgen; de woning behoeft 
modernisering. Deze karakteristieke woning met een doorzonwoonkamer heeft vrij uitzicht over het 
plantsoen en heeft zeer dichtbij een directe openbaar vervoer verbinding naar het centrum van 
Arnhem. Beide slaapkamers zijn voorzien van inbouwkasten en vanuit de keukendeur loop je via de 
serre de tuin in. Via het poortje achterom kom je bij het achtergelegen pad tot de stenen 
fietsenberging. 




Bijzonderheden:

- Modernisering is wenselijk

- Volledig kunststof kozijnen en HR++ beglazing

- De oorspronkelijke kenmerken komen nog terug in woning 

- De VvE is uitbesteed aan een extern bedrijf en is financieel gezond

info









Indeling

Via de entree kom je bij de langgerekte hal met rechts de toegang tot de eerste 

slaapkamer, waarvan één met wastafel. Aangrenzend de tweede, tuingerichte, 

slaapkamer. Centraal in de woning bevindt zich het toilet en de bergkelder. 

Daartegenover de badkamer met een wastafel, aansluiting voor de was apparatuur, 

badkamermeubel en douche en een aparte keuken. De keuken is voorzien van een 

wastafel en afzuigkap en geeft toegang tot de tuinkamer en vervolgens de tuin zelf. 





De Groene Weide ligt op fietsafstand van de Arnhemse binnenstad. Er is veel groen en 

speelruimte in de wijk. De uiterwaarden van de Rijn zijn dichtbij, net als winkelcentrum 

Kronenburg en de Pleyroute met aansluiting op de snelwegen in de regio. Het openbaar 

vervoer is uitstekend geregeld. Sportvoorzieningen zijn dichtbij, er is een brede school in 

de wijk, evenals winkels, huis- en tandartsen, een apotheek en een bibliotheek. 

omgeving







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.



KENMERKEN
Type woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming

Isolatie

Bijdrage VvE

Benedenwoning

1936


76 m²

6 m²


2

c.v.-ketel en gashaard


HR++ beglazing

€155,00 per maand
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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.


