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Spectaculair! Een designvilla met een high-end afwerkingsniveau op de 
oever van waterplas De Schuytse Laak in Arnhem. De weerspiegeling van 
deze futuristische villa in het water zorgt voor een extra wauw- effect als u 
de wijk Schuytgraaf inrijdt. Hier is een spectaculair huis op een unieke plek 
gebouwd. Deze villa is niet zomaar gerealiseerd; pas nadat twee andere 
belangstellenden afhaakten wegens de ongewone kavelvorm, kwamen de 
huidige eigenaren en architect in beeld. Deze eigenaren durfden er wél een 
woning te laten bouwen, mede dankzij het uitgekiende ontwerp van Martijn 
Jansen van BAAS architecten. 







Kenmerken
BOUWJAAR

BOUWWIJZE







ISOLATIE 

WOONOPPERVLAKTE

INHOUD

PERCEELOPPERVLAKTE

ENERGIELABEL







VRAAGPRIJS 

2020

staalframe bouw. Dakbedekking 
door middel van een bitumineus 
plat dak.

Volledig geïsoleerd.

Ca. 263 m²

Ca. 1.017 m³

740 m³

A+







€ 1.950.000,-- k.k.



Indeling

Parterre

De entree van het huis aan de achterzijde is imposant; de voordeur van de 
entree loopt optisch door tot en met de eerste verdieping en heeft aan 
beide zijdes hoog doorlopend glas. Ondanks dat de woning aan de voorzijde 
smaller is dan de wijd uitlopende achterzijde, wordt dankzij deze hoge deur 
toch een grootse entree gecreëerd. 

In de hal valt behalve de vide, direct het panoramisch zicht op het water op. 
Het interieur is warm en smaakvol, u krijgt het gevoel van een luxe 
Boutique hotel door de luxe materialen zoals het gebruik van exclusieve 
marmer en hardsteen. Het huis is volledig gericht op het zicht op het water 
rondom. De woonkamer heeft een schuifpui naar het over het water 
uitkragende terras. Ook is er toegang tot een wellness-ruimte met een 
whirlpool en gym. Deze staat weliswaar binnen, maar bij mooi weer kan de 
grote deur naar het terras open. Mocht het wenselijk zijn dan kunt u hier 
eenvoudig een slaapkamer met badkamer realiseren of eventueel 
uitbreiden met een sauna met lounge. Prettig is de study die middels stalen 
deuren afgesloten kan worden van de leefruimte om rustig te kunnen 
studeren of te werken.

Naast de luxe wellness is de keuken een eye-catcher, als een groot gebaar is 
deze keuken bijna een kunstwerk te noemen.  Het werd custommade 
gemaakt door een interieurbouwer, net als meerdere kasten in de woning. 
De lange kastenwand en het kookeiland van wel bijna zes meter lang, 
vormen samen de inrichting van de keuken, aangevuld met een wand van 
lavastenen. De rest van de ruimte is vrij, waardoor alle aandacht naar de 
schitterende keuken gaat, die ook vanaf buiten goed te zien is, dankzij de 
glazen pui met minimale profielen. Het natuurstenen werkblad werd 
bookmatched gelegd. Het idee was om hiermee optisch een massief blok 
van natuursteen te creëren. De keukenfronten zijn brons gespoten, net als 
de achterwand van de nis in de kastenwand. De keuken is uitgebreid 
geoutilleerd met luxe inbouwapparatuur. Middels een van de kastdeuren 
loopt u naar een praktische bijkeuken met aansluitingen wasapparatuur. 

1e Verdieping

Een ruime overloop geeft toegang tot de slaap- en badkamers. De masterbedroom is 
net als een groot deel van de woning in een hotel chique sfeer ingericht en voorzien 
van zandkleurig behang in stof en textiel. U komt binnen via een schuin geplaatste 
stalen taatsdeur met rookglas en een inloopkast voor uw kleding. Het bed staat 
tegenover de grote glazen pui met riant uitzicht en veel daglicht. Op de hele etage ligt 
een zandkleurige vloerbedekking, behalve in de twee badkamers. De en-suite 
badkamer heeft een keramische bruingrijze marmerlooktegel, een vrijstaand zwart bad, 
een meubel met marmeren wasbakken en messing kranen, die ook in de diepe 
doucheruimte hangen. In de tweede badkamer zijn de kranen rosékleurig en komt die 
tint ook in de tegels terug. Voorzien van een luxe stortdouche, badmeubel en 
wandcloset een compleet uitgevoerde en luxe badkamer. Voor de kinderen of uw 
gasten zijn twee ruime slaapkamer beschikbaar.









































AANVULLEND




Baas architecten ontwierp een futuristisch ogende villa met krachtige lijnen 
en veel glas. De gebruikte materialen voor de buitenzijde van de woning zijn 
contrasterend dankzij enerzijds wit stucwerk en anderzijds zwarte gebeitste  
houten gevelbekleding, zwarte aluminium kozijnen en antracieten 
gevelstenen. Bij het ontwerp zijn tevens de indeling voor interieur en de 
locatie van de vaste elementen zoals de keuken, de badkamers en de 
binnendeuren meegenomen. Opvallend aan het exterieur is de schuine 
belijning met voor overhellende gevels en een over het aangrenzende water 
hangend terras.

Het uitgangspunt was om de tuin en het water bij elkaar te betrekken en 
dan met name het uitzicht op de verderop gelegen grote plas. Voor het 
uitzicht en het contact met het water en de transparante overgang van 
binnen naar buiten, is er veel glas toegepast. Als je de woning binnenkomt, 
heb je meteen een panoramisch zicht naar buiten, op het knooppunt van de 
lange zichtlijnen van linkerzijde van de keuken en de rechterzijde van de 
living. Het is mogelijk om een grote vlonder over het water te bouwen om 
daarmee de tuin verder uit te breiden indien gewenst. Dit is bijna mogelijk 
over 1/3e van de oever.







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.

Wanneer u denkt volledig geïnformeerd te zijn, kunt u schriftelijk (via Move.nl) 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 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. *Alle 
transacties zijn onder voorbehoud gunning verkoper.




Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekeningEen 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’.

ONDERHANDELEN

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.




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


