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Ooit woonden ze in een vrijstaand huis aan het water, met aanlegsteiger 
voor hun zeilboot. Maar twaalf jaar geleden verruilden Bob en Petra Kip en 
hun zoon Boris Lathum voor de binnenstad van Arnhem. 




Lathum was heerlijk wonen,” zegt Petra. “De vergezichten over het water, 
het wisselen van de seizoenen, het was allemaal even mooi. We konden 
altijd zien wanneer het weer omsloeg. De donkere weerspiegelingen in het 
water, veroorzaakt door een verzadigd wolkendek, kondigden de 
weersverandering al vroegtijdig aan. Prachtig! Maar het wonen op het 
platteland had ook zijn nadelen. We moesten altijd voor onze zoon 
‘chauffeuren’ als hij ging voetballen of wanneer hij wilde spelen met zijn 
vriendjes. Ik heb heel veel kilometers afgelegd,” lacht Petra.

Toen het moment naderde dat zoon Boris naar de middelbare school zou 
gaan, begon het echtpaar serieus na te denken over verhuizen. Ze hadden 
op dat moment een bedrijfspand in Arnhem, dus het was een logische stap: 
ze gingen op zoek naar een huis in de stad. Bob: “Ik kwam dit historische 
heren- huis tegen op internet. Het verkeerde in een erbarmelijke staat van 
onderhoud, maar dat hield ons niet tegen. Wij hebben een 
architectenbureau en het is ons vak om een huis mooi te renoveren.” “De 
verkoop zou vrij van huur zijn,” vervolgt Petra, “maar een van de huurders 
wilde het huis niet verlaten. Wij vonden het prima. Zo hadden we nog wat 
extra inkomen.” Binnen een half jaar vertrok de huurder alsnog en konden 
Bob en Petra beginnen aan de grote renovatie van het gehele pand. 



Industrieel verleden 

Bob: “Het is een herenhuis met een industrieel verleden. Men produceerde 
hier houten kuipjes voor ingemaakte groenten en de benedenverdieping, 
met de grote deuren naar de straat, werd als kleine fabriek gebruikt. Je 
kunt dit nog zien aan de rondingen in de muur waar de machines hebben 
gestaan. Uiteindelijk hebben we van het pand een heerlijk woonhuis 
kunnen maken, met behoud van veel stijlkenmerken. Op de eerste 
verdieping, waar wij ons kantoor hebben gemaakt, zie je de originele en 
suite verdeling met de oude paneeldeuren en de ornamenten in de 
plafonds. Ook de glas-in-lood ramen en de oude schouwen geven het huis 
een fijne sfeer.” Het is duidelijk dat beiden een gevoel voor stijl en esthetiek 
hebben. Het huis staat vol met kunst en design wat een geraffineerde 
compositie geeft van historie en moderne accenten. 




Leven in de stad 

Bob en Petra bleken uiteindelijk toch echte ‘stadsmensen’ te zijn. “We zijn 
samen in Parijs begonnen in de mode en hebben daar zulke fijne 
herinneringen aan,” zegt Petra. “We ontbeten elke dag op de hoek in zo’n 
typisch Franse boulangerie, en nu doen we dat hier in Arnhem nog steeds 
met de lunch.” “Elke dag lopen we samen het Spijkerkwartier in om even 
rustig samen te eten,” vervolgt Bob. Petra lacht: “We moeten af en toe 
‘gelucht’ worden, want we zitten de hele dag samen op kantoor. Onderweg 
doen we onze inkopen bij de vele delicatessenwinkels in de buurt voor het 
diner.” Bob: “Ik koop dan vaak ook nog even de krant en geniet van de 
dynamiek van de stad.” “Hoewel het met die dynamiek wel meevalt,” 
reageert Petra vrolijk. “Maar dat vinden we juist zo charmant aan Arnhem. 
De stad heeft toch een beetje een dorps karakter. ”Naast het gemak van 
het kantoor aan huis was een andere motivatie om naar de stad te 
verhuizen dus zoon Boris. “Ik vind het fijn als hij ’s avonds lekker kan 
stappen met zijn vrienden en dan met een borrel op naar huis kan fietsen.

In Lathum had hij met een scooter over de dijk naar huis moeten rijden en 
dat had ons veel slapeloze nachten gegeven,” zegt Petra. “Het is nu 
allemaal veel makkelijker."

“Iedereen kan zijn eigen gang gaan, zonder altijd de auto te moeten pakken. We 
hebben alles binnen handbereik en toch ervaren we volledige rust en privacy in ons 
huis en in onze besloten stadstuin.” 




Diezelfde rust ervaren Bob en Petra gek genoeg ook in Amsterdam waar zij ook een 
huis hebben. Het huis ligt in een rustig steegje, weg van de drukte en het lawaai. “Onze 
zoon Boris, inmiddels 22 jaar, woont in Amsterdam. Hij wil graag regisseur worden en 
studeert dit jaar af aan de Toneel- academie van Maastricht. Wij hebben nu besloten 
ook in Amsterdam te gaan wonen en gaan voor het stadsleven 2.0,” lacht Bob. Petra: 
“Wij gaan al regelmatig naar het theater en de diverse musea en kunstbeurzen in 
Amsterdam. Het is een heerlijke, culturele stad waar je echt van de goede dingen van 
het leven kunt genieten.” “Helaas wordt Amsterdam met de dag duurder,” vervolgt 
Bob, “maar gelukkig hebben we al een huis, dus dat scheelt.” Het compleet 
gerenoveerde herenhuis van Bob en Petra staat nu te koop. Een ideaal woon- en 
werkobject in een van de meest geliefde buurten van Arnhem. 

































FACTS & FIGURES




Leefverdieping op de parterre met living en woonkeuken en deur naar terras 
en tuin.




1e Verdieping woon-/werkverdieping met kamer en suite en keuken en toilet.




2e verdieping 2 ruime slaapkamers, luxe badkamer en was- en linnenkamer.




3e verdieping is in gebruik als loft met 2e luxe badkamer.




Woonoppervlakte is circa 242 m². Inhoud circa 773 m³.




Perceeloppervlakte circa  153 m².




6 kamers waarvan 3 slaapkamers (mogelijkheid voor 5).

VRAAGPRIJS € 895.000,- k.k.





Plattegrond
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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.

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.



Geregisseerd en geregeld

Vandaag genieten begint bij een goed gesprek


over morgen. Onze financieel adviseurs helpen


u bij het optimaliseren en plannen van de


financiering van uw woning en uw vermogen.


We zorgen voor inzicht in uw financiële positie


en trekken een parallel naar de fase waarin u


zich bevindt. Én naar de toekomst.


Drieklomp Financieel Adviseurs bevordert een


flexibele, aangename oplossing voor nu en later.

Verzekeringen      Hypotheken      Pensioenen      Vermogensadvies 0342 47 09 40    |    fa@drieklomp.nl    |    www.drieklompfinancieel.nl



Drieklomp Makelaars en Rentmeesters

Hemelseberg 3


6862 BN Oosterbeek

T 026 – 3397500


E oosterbeek@drieklomp.nl

www.drieklomp.nl


