
TE KOOP
Arbeidstraat 3, 7311 CS Apeldoorn


Bieden vanaf € 289.500,- k.k.

055-5763026 | info@koningsstede.nl | www.koningsstede.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:

Gebouw gebonden buiten ruimte:


Externe bergruimte:

Verwarming:


Isolatie:

1902

eengezinswoning

3

345 m³

91 m²

261 m²

5 m²

35 m²

18 m²

c.v.-ketel

-



Omschrijving
Op loopafstand van het centrum, in een aantrekkelijke woonomgeving en in rustige 
woonstraat met voldoende openbaar groen in de buurt staat deze karakteristieke 
uitgebouwde 2-onder-1-kap woning met royale tuin, dakterras en ruime berging. Deze 
woning dient gemoderniseerd te worden om aan het hedendaagse wooncomfort te voldoen. 
Oorspronkelijk gebouwd ca. 1902. Woonoppervlakte 91 m² en inhoud 345 m³. Het perceel is 
261 m² groot. 







Indeling:




Begane grond: Entree, lichte woonkamer met wenteltrap en ruimte voor de eethoek, keuken 
met eenvoudige inbouwkeuken, provisiekelder. Tussenhal met toiletruimte voorzien van 
urinoir en wastafel. Badkamer voorzien van douche, jacuzzi, dubbele wastafelmeubel, toilet 
en radiator. Berging met aansluiting wasmachine en opstelplaats cv-ketel. 




Verdieping: overloop met bergruimte en 2 slaapkamers waarvan 1 met toegang tot het 
dakterras. Middels vlizotrap toegang tot de bevloerde bergzolder.







Bijzonderheden:

• Uitgebouwde 2-onder-1-kap woning met veel mogelijkheden

• Gunstige ligging nabij het centrum

• 2 slaapkamers

• Dakterras

• Diepe tuin

• Ruime berging (deel berging is geïsoleerd en voor meerdere doeleinden geschikt)







Bieden vanaf: € 289.500,-- k.k.                           

Aanvaarding: In overleg.







Interesse in deze woning? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in! 

Uw NVM aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. 




Aan onvolkomenheden in bovenstaande kunnen geen aanspraken worden ontleend.



































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie
ARBEIDSTRAAT 3


Apeldoorn



Over ons
Koningsstede Makelaardij, op weg naar uw droomhuis




Een huis kopen of verkopen is niet iets dat u even snel doet. Vaak is dit een ingrijpende stap die 
veel op de kop kan zetten. Gelukkig vaak in de positieve zin. U heeft dan ook de behoefte aan 
een makelaar die met u meedenkt, weet wat er speelt of kan gaan spelen en u begeleidt bij de 
verkoop, aankoop of taxatie van een huis.




Wij van Koningsstede Makelaardij helpen en adviseren u graag bij het aankopen of verkopen 
van uw huis. Als NVM gecertificeerd, Apeldoorns makelaarskantoor geniet u bij ons van 
persoonlijke aandacht en professioneel advies. Uiteraard staan uw wensen centraal en gaan 
wij, samen met u, tot het uiterste in een aankoop of verkoop. Wilt u uw huis, of een huis dat u 
op het oog heeft, laten taxeren? Ook dan staan we u graag bij!




Graag nodigen wij u uit om eens langs te komen op ons kantoor om uw woonwens te 
bespreken. Vindt u het makkelijker als wij bij u thuis langs komen? Ook geen probleem. In 
ieder geval graag tot ziens!




Koningsstede Makelaardij biedt u de aandacht die u verdient!

Marcel Heppen

Nvm makelaar / Taxateur 

(eigenaar)

Jonathan Sirre

Nvm makelaar / Taxateur 
(eigenaar)

Marjan Hop

Secretaresse

Ellen Weterkamp

Secretaresse

Sven Paul

Nvm makelaar / Taxateur
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