
VELP, SCHONENBERGSINGEL 7

Wonen in een charmante Jugendstil villa 
aan het meest geliefde laantje in Velp.

www.drieklomp.nl



Aan een van de meest geliefde laantjes van Velp, nabij het centrum, wordt 
in een bosrijke setting aangeboden een statige en gerenoveerde Jugendstil 
villa. Een markante verschijning met het idyllische torentje met koperen dak. 
De architectuur van deze villa dankt haar charme aan de overstekende kap, 
brede gootoverstekken met consoles, voorportaal met brede deur, 
bakstenen sierbanden, ambachtelijke muurankers en persienne luiken.




De villa met een royaal woonoppervlakte van 444 m2 heeft ruime 
leefvertrekken die ‘naadloos’ in elkaar overlopen. Het ‘kloppend hart’ van 
het huis is de grote woonkeuken aan de tuinzijde achter in het huis. De plek 
waar het gezin zich overdag veelal beweegt. In de avond is de statige en 
gezellig living een plek om in rust terug te trekken. In combinatie met 4 
slaapkamers en 3 badkamers is het een fantastisch gezinshuis waar u in alle 
rust en veiligheid met uw gezin kunt resideren. Dit sfeervolle 
multifunctioneel pand met een rijke historie is recent gerenoveerd hetgeen 
geresulteerd heeft in een licht en modern gezinshuis dat u eventueel kunt 
combineren met zakelijke aangelegenheden. Maar nog meer bijzonder is de 
verduurzaming van de karakteristieke villa. Alle ramen zijn vervangen waar 
nodig met HR++ beglazing (Van Staaij Monumentenglas), de spouwmuren 
en de vloeren zijn geïsoleerd en het huis is voorzien 24 zonnepanelen. Een 
perfecte combinatie van comfort, stijl en sfeer en lagere energielasten 
Energielabel A!!). Een uniek woon-/werkobject op loopafstand van de 
uitgestrekte natuur rondom Velp maar ook nabij het gezellige centrum met 
veelal speciaalzaken. Velp is zeer centraal gelegen met Arnhem ‘om de 
hoek’. Voor internationaal onderwijs kunt u daar terecht. De A12 en de A50 
bieden voldoende uitvalswegen in alle windrichtingen.







Kenmerken
BOUWJAAR

BOUWWIJZE

ISOLATIE 

WOONOPPERVLAKTE

INHOUD

PERCEELOPPERVLAKTE

ENERGIELABEL

1910. Gerenoveerd in 2019.

opgetrokken in steen/ spouwmuren

volledig geisoleerd

444 m²

1569 m³

758 m²

A




Zinkwerk en alle platte daken zijn in 
2019 vernieuwd.



INDELING

Kelder




Diverse goed bemeten wijn-/provisiekelders met koekoek en 
bergmogelijkheden.




Parterre




Entree met dubbele voordeur en grote ontvangsthal met haardpartij en 
oorspronkelijke plavuizenvloer en bordestrap naar de verdieping. Modern 
toilet met wandcloset en waskom. Afgewerkt met Beton Ciré. Toegang tot 
de living met ensuite schuifdeuren die de studeerkamer van de woonkamer 
scheidt. In de studeerkamer is een vaste kast gebouwd van oude 
bouwmaterialen. Opvallend zijn de hoge plafonds, de prachtige 
raampartijen en de schouw met open haard.  Terrasdeuren naar de tuin. 
Aansluitend toegang tot de ruime woonkeuken middels oude glazen 
ensuite deuren. 




De woonkeuken is voorzien van een kastenwand en een betonnen vloer. 
Terrasdeuren en getoogde ramen zorgen voor lichtinval. De woonkeuken is 
in beton cire stijl uitgevoerd en voorzien van inbouwapparatuur. . 
Aangrenzend een tweede keuken in dezelfde stijl als de hoofdkeuken 
uitgevoerd en eveneens voorzien van inbouwapparatuur, zoals een tweede 
vaatwasser en gaggenau wokbrander en teppanyaki plaat.. Schuifdeuren 
naar de tuin. Daarnaast een open ruimte met een gastentoilet.




Vanuit de centrale hal is de studeer- annex slaapkamer bereikbaar met 
marmeren schouw en vaste kast. Deze kamer is voorzien van 
airconditioning. Op de parterre is tevens een moderne badkamer afgewerkt 
met Beton Ciré, ligbad en badmeubel met wastafel. Bordestrap naar de 
verdieping.



















INDELING VERVOLG

Eerste verdieping




Op de 1e verdieping is een grote overloop/open ruimte met vaste trap 
naar de 2e verdieping. Een heerlijke royale ruimte met veel mogelijkheden. 
Thans in gebruik als ontspanningsruimte voor het gezin. U kunt er extra 
slaapruimte realiseren of een lounge ruimte  of biljarttafel kwijt. Wat u maar 
wenst. Vaste kasten zijn praktisch gebouwd met oude bouwmaterialen. Op 
deze verdieping bevinden zich tevens 2 slaapvertrekken met grote raam- en 
dakraampartijen. Tevens is er een waskamer op de 1ste verdieping.. 2e 
Luxe badkamer met stortdouche, wastafel, wandcloset en infrarood sauna. 
Afwerking middels Beton Ciré. De hardstenen vloer is in een visgraat motief 
gelegd en de badkamer heeft een sfeervolle dakkapel met glas-in-
loodramen.Vaste trap naar de 2e verdieping.  




Tweede verdieping




Deze verdieping heeft een speelse vide die in gebruik is al 
studeergelegenheid. 3e Slaapkamer met dakramen en ensuite de 3e 
badkamer met stortdouche, badmeubel met waskom, wandcloset. 
Afwerking middels Beton Cire. Zolderberging.























Vraagprijs € 1.250.000,-- k.k. 























AANVULLEND

Oprit met parkeermogelijkheid voor meerdere auto’s op eigen terrein; antiek 
spijlenhekwerk ter plaatse van de voortuin.




De hoofdtuin heeft diverse overzichtelijke zonneterrassen, borders,. Door de 
tuinmuur heerst er een nostalgische ambiance. De afgesloten patiotuin staat 
in verbinding met de woonkeuken en living en is een intieme plek om te 
onthaasten. Een stijlvolle veranda is de ideale plek om te genieten tot in de 
late uurtjes met een goed glas wijn.




De Schonenbergsingel was één van de lanen van voormalig villapark ‘Ma 
Retraite’. De Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen te Velp, waar de 
heer W. Honig directeur van was. Meneer wilde hier een villapark bouwen 
vergelijkbaar met Overbeek. Thans is het een statige laan, in de vorm van een 
singel, op zeer goede stand gelegen in de historische woonwijk Daalhuizen te 
Velp Noord. Huisnummer 7 betreft het voormalig schoolgebouw met een 
aangebouwd gymnastieklokaal.





Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Voorwaarden
INFORMATIEPLICHT

De verkoper van de onroerende zaken heeft een informatieplicht. Dit wil zeggen dat de 
verkoper verplicht is om belangrijke zaken, die hem bekend zijn, en voor u als koper 
van belang kunnen zijn, aan u mee te delen. Daartoe is door ons kantoor een 
verkoopvragenlijst opgesteld waarin allerlei belangrijke informatie voor de koper wordt 
verstrekt. In geval van serieuze belangstelling is het verstandig om ons te vragen naar 
een kopie van het eigendomsbewijs van de huidige eigenaar om zo inzicht te krijgen in 
zaken als erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve rechten en 
verplichtingen. Daarnaast is het van belang bij verdergaande interesse inzicht te 
hebben in zaken die wel of niet bij de woning horen. Deze gegevens vindt u in de “lijst 
van roerende zaken”, welke tevens bij ons op aanvraag beschikbaar is.

ONDERZOEKSPLICHT

De hiervoor genoemde informatieplicht van de verkoper ontslaat de koper niet van een 
eigen onderzoeksplicht. Ook zal de koper duidelijk aan moeten geven wat zijn speciale 
bedoelingen zijn met de te kopen onroerende zaak. Mocht de koper 
verbouwingsplannen hebben, dan is het aan te bevelen om bij een tweede of latere 
bezichtiging een aannemer, architect of constructeur mee te nemen. Er ligt een 
verantwoordelijkheid bij de koper ten aanzien van zaken die opvraagbaar zijn bij de 
gemeente en andere openbare diensten. Daarom kan het verstandig zijn dat een koper 
zich laat bijstaan door een eigen “aankopend makelaar”. Dat is een makelaar die de 
belangen van u als koper behartigt.

TOELICHTINGSCLAUSULE NEN2580

De gebruiksoppervlakten vermeld onder “kenmerken” in deze brochure zijn gebaseerd 
op de NEN2580. Deze meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van 
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakten. De 
meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

FINANCIERING/HYPOTHEEK

Het is verstandig alvorens u een bod uitbrengt op een woning, inzicht te hebben in de 
financiële consequenties van uw eventuele aankoop. Hiervoor kunt u terecht bij de 
financieel specialisten van Drieklomp Financieel Adviseurs. Zij beschikken over de 
essentiële kennis om u een persoonlijk en helder advies te geven, zodat u zich in de 
toekomst geen zorgen hoeft te maken over de bekostiging van uw nieuwe woning. 
Drieklomp Financieel Adviseurs is een onafhankelijk adviesbureau dat geen binding 
heeft met welke bank of financiële instelling dan ook. Dat verzekert u van een objectief 
en betrouwbaar advies.

NA DE BEZICHTIGING
De verkoper heeft zijn woning voor u opengesteld om te bezichtigen en is uiteraard zeer benieuwd 
naar uw reactie. Wij stellen daarom een vlotte reactie erg op prijs, ook wanneer de bezichtigde 
woning niet is wat u zoekt. Eventueel kunnen wij samen met u uw woonwensen in kaart brengen en u 
helpen met het zoeken naar uw droomhuis. Voor meer inlichtingen hierover kunt u informeren bij ons 
kantoor.

ONDERHANDELEN

Wanneer u denkt volledig geïnformeerd te zijn, kunt u schriftelijk of telefonisch een bieding, 
eventueel met voorbehouden, aan ons doorgeven. Mocht u uw bod aan ons per e-mail willen 
doorgeven dan verzoeken wij u dat mondeling direct te melden zodat wij de mail kunnen ophalen en 
weten dat er “een bod op de woning ligt.”Als de partijen het eens zijn over de prijs en de 
voorwaarden, zullen wij zorg dragen voor een correcte vastlegging in een NVM koopovereenkomst, 
die door koper en verkoper getekend wordt en vervolgens aan de notaris wordt toegezonden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet 
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de 
particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit 
voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-
mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 
‘ondertekende koopovereenkomst’.

WAARBORGSOM OF BANKGARANTIE

Bij een koopovereenkomst is het gebruikelijk dat de koper na het sluiten van de koopovereenkomst 
met de verkoper, een waarborgsom stort of een bankgarantie afgeeft van 10% van de overeen-
gekomen koopsom. Deze bepaling wordt standaard opgenomen in de koopovereenkomst.

OVERDRACHTSBELASTING

Recentelijk zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de overdrachtsbelasting. 
Afhankelijk van het type object dat u koopt, het toekomstig gebruik alsmede de bestemming kan de 
hoogte van de overdrachtsbelasting variëren. Wij attenderen u erop u hieromtrent door deskundigen 
te laten informeren rekening houdend met het type object dat u koopt en/of het voorgenomen 
gebruik.




(voorbeeldsituatie: Woning met 1,5 hectare grond, woning met ondergrond 2% overdrachtsbelasting, 
weiland 8% overdrachtsbelasting).




Heeft u verder nog vragen of wilt u een afspraak met ons maken over bovengenoemde punten dan 
kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters betracht bij de samenstelling van de inhoud van de brochure de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie van de brochure niet correct is. Drieklomp Makelaars en 

Rentmeesters is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van gegevens van de brochure en wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens af. Alle maten en oppervlakten zijn 

indicatief. Nadere informatie is te verkrijgen via info@drieklomp.nl.





Drieklomp Makelaars en Rentmeesters

Hemelseberg 3


6862 BN Oosterbeek

T 026 – 3397500


E oosterbeek@drieklomp.nl

www.drieklomp.nl


