
VELP, ARNHEMSESTRAATWEG 12

Stijlvolle, recent gerenoveerde, villa in 
groene setting.
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Aan de rand van het idyllische bosdorpje Velp wordt u aangeboden in een 
groene setting een stijlvolle VILLA die recent geheel tot in perfectie 
gerenoveerd is. De villa dateert uit 1874 en is gebouwd in een kenmerkende 
architectuur, ‘de Chaletstijl’. Deze romantische architectuur verwijst naar 
woningen die in de bergen van Duitsland en Noorwegen gebouwd werden 
en kenmerkt zicht door overstekende daken en fraaie detaillering in het 
houtwerk. Met veel liefde en kwaliteit is de villa grondig onder handen 
genomen waarbij de afwerking door de nieuwe eigenaar naar eigen keuze is. 
De infrastructuur zoals vloerverwarming en aansluitingen keuken en 
badkamers zijn reeds voorbereid. De ultieme gelegenheid om uw droomhuis 
te realiseren in een historisch object met het gemak van nieuwbouw en 
comfort. Ook kunt u inzetten op duurzaamheid. De tuin is diep genoeg om 
bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op een bijgebouw.  De villa is gelegen 
op een prachtig royaal en zonnig perceel van 1.250 m² wat heel uniek is in 
het centrum.  U kunt een bijgebouw en een tuinontwerp naar eigen smaak 
realiseren. Kortom, stijl, perfectie en luxe komen samen in deze historische 
villa.




Het bestemmingsplan geeft aan dat van toepassing is een Gemengde 
bestemming. Dit wil zeggen dat wonen, werken, zorg of een combinatie 
hiervan tot de mogelijkheden behoren. Er is royale parkeervoorziening op 
eigen terrein aanwezig.







Kenmerken
BOUWJAAR

BOUWWIJZE







ISOLATIE 

WOONOPPERVLAKTE

INHOUD

PERCEELOPPERVLAKTE

1900. Totale renovatie in 2022.

steensmuren die aan de binnenzijde 
geïsoleerd zijn. Dakbedekking 
middels dakpannen.

volledig geïsoleerd.

ca. 428 m².

ca. 1.848 m³.

1.250 m².





Indeling

Parterre

Ruime entree/hal, garderobe en toilet. Kelder. L-vormige woonkamer aan 
de voorzijde met serre. Voor- en achterkamer van de voormalige suite met 
als mogelijkheid een woonkeuken te realiseren. Bijkeuken. 2e Entree aan de 
voorzijde. Hal. Ruime (slaap)kamer of kantoor. Aangrenzend een ruime 
badkamer met aansluitingen ligbad, douchehoek, twee wastafels en een 
toilet. 




1e Verdieping

Overloop. Zes slaapkamers. Badkamer met aansluitingen voorbereid. De 
slaapkamers aan de voorzijde hebben een doorgang naar een balkon. Een 
van de slaapkamers aan de achterzijde heeft een doorgang naar een terras. 
Een aantal slaapkamers is voorzien van vaste kast.




2e Verdieping

Grote zolderruimte met zicht tot in de open nok van circa 4,5 meter.

BIJZONDERHEDEN

-	Hoofddak vervangen en geïsoleerd in 2016;

-	Totale renovatie villa in 2022; 

-	Er rust een erfdienstbaarheid op het perceel alleen ten behoeve van het 
achtergelegen perceel met het adres Schonenbergsingel 8A te Velp (recht van overpad 
nooddiensten (brandweer).































Aanvullend

HISTORIE

Villa Mon Repos is in circa 1874 gebouwd in opdracht van Burchard Theodoor 
Elias. In februari 1907 vraagt Dr. E. Langenmeijer, arts te Velp, een vergunning 
aan voor de verbouwing van villa Mon Repos door architect C. van 
Engelenburg. De villa in chaletstijl gebouwd heeft aan de voorzijde een grote 
serre en een rijke versiering van de zolderverdieping en het dak. In augustus 
1912 vraagt E. Langenmeijer vergunning aan voor het bouwen van een 
kelderbergplaats ten behoeve van een warmwater verwarmingsketel, bij villa 
Mon Repos aan de Arnhemsche Straatweg A99. De architect is W. Honing.




In 1962 is Chris Berkhout eigenaar van het perceel, huis en tuin, aan de 
Arnhemsestraatweg 12. Hij koopt een ten noorden gelegen stuk van de 
kwekerij van Siebelink, erf, tuin, garage en uitweg naar Schonenbergsingel. Op 
het gedeelte achter Schonenbergsingel 2 t//m 8 wordt een grote manege 
gebouwd, met toegang vanaf Schonenbergsingel tussen nummer 8 en 10. In 
de praktijk wordt het gebouw gebruikt als sporthal voor handbal, tennis en 
badminton.




In 1971 komen deze percelen in eigendom van VOF Boekbinderij Wijman, met 
als vennoten Bonifacius Antonius Wijman en Johannes Wilhelmus Leonardus 
Loosen. Het bedrijf komt in de problemen en het huis en de sporthal worden 
in 1973 op een veiling verkocht aan G. Franke. De sporthal raakt in verval en 
komt regelmatig in opspraak.

VRAAGPRIJS € 1.385.000,- k.k.
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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


