
Marten van Rossemstraat 22 Arnhem

Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.martenvanrossemstraat22.nl



Het prachtige park Sonsbeekpark en alle gemakken van de stad op loopafstand. Deze gezellige 
benedenwoning ligt in een geliefde straat en is klaar voor een nieuwe eigenaar. De woning biedt veel 
privacy en sfeer en bestaat uit twee slaapkamers, een woonkamer, half open keuken, en natuurlijk een 
heerlijke stadstuin.







Bijzonderheden

- Gelegen in de geliefde Sint Marten wijk in Arnhem – Noord 

- Berging verbouwd en bij de woning betrokken

- Verwarmde kelder met mechanische ventilatie

- Deels kunststof en deels houten kozijnen

- Volledig dubbele beglazing

- Gedeeltelijke dak- en muurisolatie

- Slapende VvE

info





indeling

Treed binnen via de entree, tochtportaal met gang. De gang biedt toegang tot het toilet 

met fonteintje en de eerste slaapkamer met de deur naar de badkamer inclusief douche 

en wastafel. Z.o.z.



Vervolgens de verwarmde kelder voor de opstalplaats van de witgoedapparaten. Aan het 

einde van de gang volgt de deur naar de woonkamer. Klein opstapje en je bent in de 

keuken met de deur naar de tweede slaapkamer. De oorspronkelijke berging is 

omstreeks 2003 bij de woning betrokken en fungeert nu als tweede slaapkamer. Via de 

keuken en de tweede slaapkamer stap je in de achtertuin. 

Indeling









Deze benedenwoning is geleden op een gewilde locatie in de woonwijk Sint Marten te 

Arnhem - Noord. De wijk staat bekend als één van de leukste wijken van Arnhem – 

Noord. Zeer gunstig gelegen ten aanzien van winkels, scholen, openbaar vervoer en het 

Sonsbeekpark. Op loopafstand ligt centraal station Arnhem en de bruisende binnenstad, 

net zoals diverse eetcafés. Met de Apeldoornseweg om de hoek ben je zo op de A12 en 

de A50, of naar de Posbank of de Veluwe. 

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

Kelder

Buitenruimte

Aantal slaapkamers

Verwarming en warm 
water

Electra

benedenwoning met tuin

1875


65 m²

13 m2

15 m²


2




via de c.v.-ketel: Vaillant Combi

9 groepen en 2 aardlekschakelaars
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Tempelierstraat 2 • 6851 BL Huissen • T 026-3886683 • F 026-388 66 84


info@ronpietersmakelaardij.nl • www.ronpietersmakelaardij.nl

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.


