
Molenstraat 28 Angeren

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.Molenstraat28.nl



Ben je op zoek naar een groot woonhuis, geschikt voor allerlei doeleinden met veel bergruimte? Dan is 
dit karakteristieke voormalige winkel/woonhuis misschien wel iets voor je. Het oorspronkelijke 
bouwjaar is 1929 maar in de loop der jaren is er veel bij- en aangebouwd waardoor de verschillende 
bouwstijlen door elkaar heen lopen. Combinatie van werken aan huis, wonen met mantelzorg of 
misschien wel splitsen in twee afzonderlijke woningen zou allemaal tot de mogelijkheden kunnen 
behoren. Het grond perceel bedraagt 933 m2, er blijft dus ook genoeg over voor een prachtige tuin. 
Angeren, een plaatsje met karakter, gelegen onder de rook van zowel Arnhem als Nijmegen, een plek 
waar je rustig kunt wonen. 




- Geschikt voor combinatie woon/werk

- Mantelzorg gemakkelijk toepasbaar

- De praktische mogelijkheid is aanwezig om er 2 woningen van te maken

- Grote schuur, ideaal voor een hobbyist 

- Groot perceel van 933 m2

- Gescheiden toegang tot het woonhuis en voormalige winkel

info



begane grond

Entree, gang, toegang tot de provisiekelder, woonkamer met open haard, keuken met 

elektrische kookplaat, koelkast, afzuigkap en toegang naar de voormalige winkelruimte. 

Bijkeuken met toegang naar de inpandige berging, toilet met fontein.







Indeling van de voormalige winkelruimte:


Winkel met eigen toegangsdeur, magazijn, garage met toegang naar de berging/

schuur.


Vaste trap naar de grote zolder die gemakkelijk bij de woning te betrekken is. 

winkelruimte







Overloop, 6 kamers waarvan 4 slaapkamers, inpandige kantoorruimte, badkamer met 

douche en wastafel.





Vaste trap naar de zolderverdieping.

1e en 2e verdieping







KENMERKEN
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Inhoud

Buitenruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming woning

Verwarming winkel

1929

249 m²


1946 m3

344 m²


4

c.v.-ketel Bosch combi


c.v.-ketel Nefit
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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.


