
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Jaren ‘30 tussenwoning
Dr. Schaepmanlaan 24 Arnhem



U VOELT ZICH THUIS! 
Op een zeer geliefde locatie in de gewilde wijk de 

Geitenkamp ligt deze verrassende eengezinswoning 

met maar liefst 4 slaapkamers uit de jaren 30. De woning 

is sfeervol. De tuin is in 2018 volledig opnieuw onder 

architectuur aangelegd (voor- en achtertuin). Een heerlijke 

woning uitermate geschikt voor een (jong)gezin. 

De achterzijde van de woning is volledig in stijl 

uitgebouwd met behoud van de juiste verhoudingen met 

de achtertuin. De balans is goed bewaard gebleven. Door 

het hoogte verschil in de achtertuin ontstaat er een speels 

effect. De tuin heeft een achterom zodat u gemakkelijk uw 

fietsen kan stallen in de berging achter de woning.

De woning is goed onderhouden en heeft de typische 

kenmerken van de jaren dertig. Hij biedt voldoende ruimte, 

maar is ook heel knus en huiselijk.





INDELING

Begane grond

Entree, hal, toilet, toegang tot kelder, toegang 

tot woonkamer en trapopgang naar de eerste 

verdieping.

Woonkamer met half open keuken en een 

kachelpijp voor een allesbrander. De keuken is 

voorzien van alle benodigde inbouwapparatuur. 

Vanuit de woonkamer is er middels en-suite deuren 

toegang tot de lichte uitbouw die volledig is 

uitgebouwd over de gehele breedte van de woning. 

Vanuit de uitbouw heeft u middels openslaande 

deuren toegang tot het terras van de achtertuin.

Eerste verdieping

Overloop, drie slaapkamers, eenvoudige badkamer 

met douche, wastafel en een aansluiting voor de 

wasmachine en droger. Trapopgang naar tweede 

verdieping.

Tweede verdieping

Overloop met badruimte voorzien van een ligbad en 

wastafel en 4 de slaapkamer.

BUITEN
Ruime voor- en achtertuin. De hoofdtuin 

(achtertuin) is gelegen op het oosten. 

Achter de woning ligt een heerlijk zonnig groot 

terras. De tuin is voorzien van een mooi gazon en 

prachtige sierbeplanting.

De voortuin is geschikt om in de ochtend heerlijk 

een kopje koffie te drinken en beschikt over 

verschillende bordessen met grind.



Bijzonderheden

-uitbouw achterzijde woning over de gehele breedte;

-onder architectuur aangelegde voor- en achtertuin (2018);

-zonnige tuin op het oosten;

-dubbele beglazing;

-4 slaapkamers;

-alle voorzieningen binnen handbereik. 

Kijkdagen

Open huis: vrijdag 20 december 2019 van 15.00 - 17.00 uur en 

maandag 23 december 2019 van 15.00 - 17.00 uur. 

U bent tijdens het open huis van harte welkom om vrijblijvend 

en zonder afspraak deze karakteristieke jaren ‘30 tussenwoning te 

bezichtigen.



Achtertuin

Achter de woning ligt een 

heerlijk zonnig groot terras. 

De tuin is voorzien van een 

mooi gazon en prachtige 

sierbeplanting.







Details

Authentieke details maken 

het dankzij de en-suite 

deuren een typische jaren 

‘30 woning. 

Tevens is er de mogelijheid 

voor een allesbrander.



Keuken

De half open keuken is 

voorzien van alle benodigde 

inbouwapparatuur. 

Vanuit de keuken heb je 

een directe verbinding tot 

de eetkamer.





Uitbouw

De eetkamer bevindt zich 

in de lichte uitbouw die 

volledig is uitgebouwd 

over de gehele breedte 

van de woning. Vanuit de 

uitbouw heeft u middels 

openslaande deuren 

toegang tot het terras van 

de achtertuin.







Slaapkamers

Deze jaren ‘30 woning 

heeft een uniek aantal 

slaapkamers. Zo zijn er 

op de eerste verdieping 

maar liefst 3 volwaardige 

slaapkamers en bevindt zich 

nog een vierde slaapkamer 

op de tweede verdieping.



Badkamer

Op de eerste verdieping is 

een eenvoudige badkamer. 

De badkamer is voorzien 

van een douche en wastafel 

en een aansluting voor de 

wasmachine en droger. 







Tweede verdieping

Via een vaste trap bereikt u 

de overloop met badruimte 

voorzien van een ligbad 

en wastafel en vierde 

slaapkamer.



BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



TWEEDE VERDIEPING WONING 



KELDER WONING 



KADASTRALE KAART
Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Dr. Schaepmanlaan 24
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Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 4 oktober 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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LIGGING & OMGEVING
Wonen aan de rand van de Geitenkamp is wonen 

dichtbij het centrum van Arnhem, maar ook vlakbij de 

natuur. Parken Klarenbeek en Angerenstein liggen op 

steenworp afstand. Ook de Veluwezoom en de Posbank 

zijn snel te bereiken.

De Geitenkamp is een wijk in Arnhem Noord met een 

beschermde status. De wijk is zeer waardevol vanwege 

de ontwikkelingsgeschiedenis. De cultuurhistorische 

waarden van de Geitenkamp worden vooropgesteld bij 

nieuwe ontwikkelingen.

De woning is gelegen dichtbij winkels, 

het stadscentrum van Arnhem, het 

geliefde modekwartier en nabij 

scholen. Uitvalswegen en het openbaar 

vervoer liggen binnen handbereik. 

Het stadspark Hoogte 80 ligt op 5 

minuten loopafstand. In dit stadspark 

worden jaarlijks leuke activiteiten en 

festivals georganiseerd. 

Verder zijn er tal van sport- en 

speelvoorzieningen in de buurt. 



FEITEN EN CIJFERS 

In kort bestek

Adres: Dr. Schaepmanlaan 24 

 6823 AR Arnhem

Kadastraal bekend: Arnhem, sectie C 

 Nummer(s) 8599 

Perceeloppervlakte:  229 m2 

Bouwjaar:: 1921 

Kamers: 6 waarvan 4 slaapkamers

Maatvoering

alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte: 112,60 m2  

Overige inpandige ruimte:     6,30 m2 

Gebouwgebonden ruimte:     0,00 m2 

Externe bergruimte:     4,70 m2 

Bruton inhoud woning: 399,80 m3 

INDELING

Begane grond

Entree - hal - toilet - woonkamer - keuken - 

eetkamer - toegang tot kelder

Eerste verdieping

Overloop - badkamer - drie slaapkamers

Tweede verdieping

Overloop - badkamer - één slaapkamer - bergruimte

* De meting is gebaseerd op de NEN2580. De meting is 

bedoeld om een meer eenduidige manier van meten 

toe te passen voor het geven van een indicatie van 

de gebruiksoppervlakte. De meting sluit verschillen in 

meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 

interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 

uitvoeren van de meting.

vraagprijs € 275.000 kosten koper



Witte Rentmeesters en Makelaars

Burgemeester Vrijlandweg 6

6997 AC Hoog-Keppel

0314-382121

WWW.WITTERENTMEESTERSENMAKELAARS.NL

Witte Rentmeesters en Makelaars... 

...is een allround rentmeesterskantoor. Het accent in de 

werkzaamheden ligt op het beheer van particuliere landgoederen 

en de advisering bij aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. 

De makelaardij vormt een logisch vervolg op deze activiteiten. Het 

betreft voornamelijk aan- en verkoop van bijzondere objecten in het 

exclusieve segment, zoals landgoederen, boerderijen en monumenten.

Witte Rentmeesters en Makelaars is uitstekend ingevoerd op het 

gebied van landelijke objecten. Bij de begeleiding, het adviseren, 

onderhandelen en correct afwikkelen van de transacties maakt 

Witte Rentmeesters en Makelaars gebruik van de ruime ervaring die 

gedurende vele jaren is opgebouwd.


