
Terneuzenstraat 75 Arnhem

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.terneuzenstraat75.nl



Ben je op zoek naar je eerste koophuis of heb je al een huis en wil je juist kleiner gaan wonen? Dan is 
deze benedenwoning perfect voor jou! Een groot voordeel aan dit appartement op de begane grond 
is dat je een riante tuin hebt, gelegen op het zonnige zuidwesten.  Ook binnen heb je genoeg ruimte 
en beschik je over een sfeervolle tuingerichte woonkamer met airconditioning en een moderne open 
keuken. Verder is er een ruime slaapkamer aan voorzijde en de tweede aan de tuinzijde. Het 
appartement is keurig afgewerkt met volledig gestucte wanden en plafonds, nieuwe badkamer (2020) 
en een neutrale laminaatvloer (in 2020 gelegd). 




Bijzonderheden:

- Badkamer volledig vernieuwd in 2020

- Zonnige tuin op het zuidwesten

- Volledig dubbele beglazing

- Voorzien van rolluiken en zonwering 

- Actieve VvE, servicekosten bedragen €93,- per maand





info



indeling 

De entree verschaft toegang tot de hal met meterkast, bergruimte met aansluiting voor 

de was apparatuur en een aparte toilet. Vanuit de hal is de eerste slaapkamer en 

badkamer te bereiken. De slaapkamer is voorzien van rolluiken en de vernieuwde 

badkamer heeft een inloopdouche met regendouche, designradiator, wastafel met 

wastafelmeubel en mechanische ventilatie. Verder biedt de hal ook toegang tot de 

woonkamer, keuken en tweede slaapkamer. 





De woonkeuken met inductiekookplaat, moderne afzuigkap, inbouwkoelkast, combi-

oven magnetron en vaatwasser is uitgevoerd in een moderne zwarte opstelling. De 

woonkamer met airconditioning is tuingericht en geeft vrij uitzicht over de gezellige tuin.


De fraai aangelegde tuin is gelegen op het zuidwesten, zodat je in de middagen en 

avonden lekker lang kan genieten van de zon. De tuin grenst aan een waterpartij. Verder 

beschikt het appartement ook nog over een eigen inpandige berging. 

indeling







Het appartementencomplex is gelegen in de wijk “De Laar Oost”: veel groen in de 

omgeving en alle dagelijkse voorzieningen zoals (basis)scholen, sportverenigingen, 

supermarkten en zelfs een kinderboerderij.  In het nabijgelegen winkelcentrum “De Laar” 

kun je naast je dagelijkse boodschappen ook terecht voor andere winkels en 

afhaaltentjes. De gezellige binnenstad van Arnhem is uitstekend te bereiken met de fiets, 

auto of het openbaar vervoer.

omgeving







Plattegrond inpandige berging



KENMERKEN
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Tuin

Externe bergruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming en warm 
water

Isolatie

Bijdrage VvE

1985

66 m²

48 m²


5 m²

2




c.v.-ketel Intergas HR 2008


volledig geisoleerd

€93,- 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.


