
Beethovenlaan 60 Arnhem

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.beethovenlaan60arnhem.nl



Bijzondere karakteristieke, royale bovenwoning in de zeer gewilde wijk Alteveer. In deze 30'er jaren-
woning zijn nog verschillende originele details behouden gebleven, zoals een granitovloer, glas-in-
loodramen en paneeldeuren. De woning is goed onderhouden en voldoet aan de huidige wooneisen.

Deze woning met provisiekelder, los gesitueerde houten berging en riante zolderverdieping (60 m2!) 
telt 3 ruime slaapkamers, een grote overloop en een tussenkamer. De woonkamer, gescheiden door 
glas-in-lood ensuite-deuren en voorzien van een houten vloer, heeft een uniek uitzicht over de breed 
opgezette Cattepoelseweg en op de Beethovenlaan zelf.




– praktische houten berging voor fietsen e.d.

– provisiekelder

– veel opslagruimte door vaste kasten en riante zolderverdieping

– woning is in 2020 voorzien van HR++ glas

– schilderwerk buiten is in 2020 gedaan

– dakrenovatie eveneens uitgevoerd in 2020

– badkamer is in 2021 volledig gerenoveerd


info



indeling

Entree via de hal met granitovloer op de begane grond en toegang tot praktische kelder 

en uitgebreide meterkast (11 groepen en 4 aardlekschakelaars). Op de eerste verdieping 

bevinden zich een overloop, toilet met fontein, gezellige keuken met vaatwasser, combi-

oven, gaskookplaat, afzuigkap en inloop/voorraadkast. De ruime woonkamer-en-suite 

heeft openslaande deuren naar het balkon en directe aansluiting voor glasvezel-, en 

kabelinternet. 





Op de tweede verdieping leidt een grote overloop met aansluiting voor wasapparatuur 

naar een tussenkamer, 3 ruime slaapkamers en een moderne badkamer met toilet, 

wastafel en inloopdouche. 

2e etage













Op zowel de tussenkamer als één van de slaapkamers zijn ruime inloopkasten en via 

diezelfde tussenkamer en ruime overloop is er toegang tot de grote zolder. Die zolder 

heeft overal stahoogte in het midden en is in vier delen verdeeld over de gehele 

oppervlakte van de woning. Hier bevinden zich tevens de mechanische ventilatie en cv 

ketel. Naast de woning bevindt zich de vrijstaande houten berging.

2e etage en zolder



KENMERKEN
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Gebouw gebonden 
buitenruimte

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming en warm 
water

Isolatie




Glasvezelaansluiting

Bijdrage VvE

1932

144 m²




2 m2

6 m²


3




c.v.-ketel  Nefit HR combi 2016

dakisolatie, vloerisolatie, gedeeltelijk HR 

++ beglazing

ja


€27,50 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.


