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Diependalstraat 2, Arnhem

Deze riante twee-onder-een-kapwoning heeft een heerlijk rustige 

ligging aan de rand van de stad. Je woont midden in het groen, maar bent 

toch binnen slechts tien minuten fietsen in de binnenstad. Ideaal! De 

indrukwekkende raampartijen maken de woning prachtig licht en 

ruimtelijk. Als kers op de taart is deze buitenkans ook nog eens voorzien 

van een uitstekend onderhouden achtertuin met prachtig groen en een 

stenen garage met veel bergruimte.
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€ 700.000,- Kosten koper

Soort woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Eengezinswoning

1957

157

5
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Begane grond

Via het pad door de voortuin kom je door de voordeur de hal binnen. Hier 

vind je de trap naar de eerste verdieping, het toilet en de ingang naar de 

woonkamer. Deze woonkamer is voorzien van een spectaculaire 

hoeveelheid lichtinval door royale raampartijen rondom. De leefruimte is 

mede dankzij de aanwezige erker van een riant formaat. Er is niet alleen plek 

voor een uitgebreide zithoek, maar ook voor een grote eettafel. Vanuit de 

woonkamer heb je via twee openslaande deuren toegang tot de tuin. De 

eikenhouten vloer uit 2014 geeft de begane grond een elegant karakter.

De moderne open keuken is voorzien van wit hoogglans frontjes en een grijs 

natuurstenen keukenblad. De mintgroene glazen achterwand geeft de 

keuken een vrolijke twist. De gunstige indeling biedt veel 

opberggelegenheid en de keuken is bovendien voorzien van hoogwaardige 

inbouwapparatuur zoals een combimagnetron, vaatwasser, koel-

/vriescombinatie en een losstaand vijfpits gasstel met grote oven. Alles wat 

je nodig hebt voor het bereiden van een ware sterrenmaaltijd.

Vanuit de keuken heb je toegang tot een praktische bijkeuken met extra 

opbergruimte. Hier vind je ook een deur naar de achtertuin.

Onder de gehele woning bevindt zich een royale kelder met stahoogte. Hier 

vind je ook de witgoedaansluiting.
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Eerste verdieping

Op de eerste verdieping vind je drie kamers en de badkamer. Twee ruime 

kamers zijn voorzien van een balkon. Een van deze balkons bevindt zich 

boven de erker en het tweede vind je aan de achterzijde van de woning met 

uitzicht op de achtertuin. De kamers zijn van verschillende formaten en zijn 

uiteraard naar wens in te delen. Denk bijvoorbeeld aan een slaapkamer, 

maar ook aan een fijne werkplek, een riante garderobe of een mooie 

kinderkamer.

De badkamer is uitgerust met een douche, toilet, handdoekradiator en twee 

wastafels. Het design is enigszins verouderd, dus dit is een ideale ruimte om 

geheel naar wens te moderniseren. Het formaat van de badkamer biedt de 

mogelijkheid een ligbad te plaatsen.
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Tweede verdieping

De vierde kamer bevindt zich op de tweede verdieping, die net als de eerste 

verdieping voorzien is van keurig laminaat. Deze vierde kamer is dankzij een 

dakraam en een dakkapel prachtig licht. De overloop biedt bovendien veel 

extra bergruimte.
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Tuin

Eén van de hoogtepunten van deze fijne woning is de royale achtertuin 

(690 m2 perceel). De tuin heeft mooie bomen, een vijver, prachtige 

beplanting en een fraai grasveld met enig hoogteverschil. Achter in de tuin 

bevindt zich de stenen garage, die ruimte biedt voor een auto en opslag van 

je tuingereedschap en fietsen. Rondom het huis ligt een stenen terras, waar 

je kunt genieten van gezellige barbecues of borrels in de buitenlucht. Een 

heerlijke plek om veel tijd door te brengen!
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Soort woning

Type woning

Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Energieklasse

Verwarming

Warmwater

Isolatie

Eigendom

Schuur / Berging

Aantal bergingen

Garage

Garage voorzieningen

Soort dak

Eengezinswoning

Twee onder een kapwoning

1957

Bestaande bouw

Aan rustige weg, vrij uitzicht, in bosrijke omgeving

157 m2

702 m3

5

4

E

Cv ketel

Cv ketel

Dakisolatie

Eigendom

Voorzien van elektra

1

Vrijstaand steen

Elektra

Zadeldak
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Wat vind jij
belangrijk?

Dat is voor iedereen anders.

Op onze website bij ons aanbod vind je wat voor jou belangrijk 

is bij het zoeken naar een nieuw (t)huis.

We maken het graag makkelijk voor je.

 Een uitgebreide glossy presentatie van al onze woningen;

 Handige weetjes in de buurt; waar is bij deze woning de dichtsbijzijnde school, bakker, supermarkt en het station als je 

veel met de trein reist?

 In de downloadsectie kun je de vragenlijsten bekijken en welke spullen er wel of niet meegaan bij de verhuizing;

 Google streetview. Als je nog even wil kijken hoe de woning ligt ten opzichte van de straat.

Bewoners per wijk

825 (49%)

860 (51%)

De Huisarts

1.3
km lopen

Het kinderdagverblijf

0.8
km lopen

Bewoners per gemeente 

77707 (50%)

77992 (50%)

De school

0.6
km lopen

De supermarkt

0.3
km lopen

Gezinnen met kinderen

 met kinderen (20%)

 zonder kinderen (24%)

 eenpersoons huishouden (57%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (11%)

 25 - 45 jaar (29%)

 +65 jaar (16%)

 15 - 25 jaar (14%)

 45 - 65 jaar (33%)

 

Leeftijd in gemeente (%)

 0 - 15 jaar (17%)

 25 - 45 jaar (30%)

 +65 jaar (15%)

 15 - 25 jaar (14%)

 45 - 65 jaar (27%)

 

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl


Woning bekeken,
wat nu?

MEER OVER ROEL VAN DORT

Problemen ken ik niet, oplossingen wel! Altijd 

probeer ik het maximale voor onze klanten te 

behalen en hun daar zoveel mogelijk bij te 

betrekken. Ik sta graag voor anderen klaar en 

vind het leuk als ik toch iets voor elkaar krijg wat 

men niet had verwacht.

In mijn vrije tijd ben ik regelmatig onder water te 

vinden in een van de mooi wateren hier in de 

omgeving. Ook vind ik het leuk om met mijn 

vriendin een hapje te gaan eten of wat te gaan 

drinken in de stad.

De dag begin ik niet zonder een kop koffie met 

melk en suiker. Als lunch een boterham met 

kaas/tomaat of ham/kaas en daarbij een groot 

glas water.

Roel van Dort weet alles over 

deze woning.

Ben je verkocht of wil je 

nogmaals kijken?

Neem dan contact op met 

ons.

  roel@openmakelaars.nl

  06 - 40 16 20 80

"Problemen ken ik niet, oplossingen 
wel."

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl/
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Eerste verdieping
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