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KENMERKEN

SOORT WONING:

eengezinswoning





ENERGIELABEL:


C




BOUWJAAR:


1930




WOONOPPERVLAKTE:


69 m²




INHOUD:


281 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


114 m²



OMSCHRIJVING
Wij bieden u een unieke, sfeervolle en 
INSTAPKLARE jaren ‘30 tussenwoning. De woning 
beschikt over 3 slaapkamers, een goed 
onderhouden privacyvolle achtertuin op het 
zuidwesten (ZONNIG!) met eigen achterom en 
(gratis) parkeergelegenheid voor de deur. Extra 
speciaal maakt het dat deze woning beschikt 
over een ruime provisiekelder en een royale 
bergzolder.




Deze leuke tussenwoning is gelegen in een rustige 
en mooie wijk  ‘’Waterkwartier’’ in Nijmegen-West 
met veel groen. Deze upcoming wijk is zeer 
centraal gelegen t.o.v. alle dagelijkse 
voorzieningen,nabij het Westerpark en het 
Honigcomplex: de culturele broedplaats met 
verschillende terrasjes en uitgaansgelegenheden, 
het centraal station en het stadscentrum van 
Nijmegen. Via de nieuwe brug de Oversteek bent 
u snel bij de verschillende uitvalswegen. Het 
voordeel is dat je niet in de stadsdrukte woont, 
maar wel vlak bij de stad. Voor uw dagelijkse 
boodschap kunt u terecht bij de Jumbo en 
binnen enkele minuten bent u in het centrum van 
het bruisende Nijmegen. Kortom een top locatie. 
Verder zijn er diverse sportverenigingen te vinden 
voor de sportievelingen onder ons.







De indeling van de woning is als volgt: 

Begane grond

Entree met hal, provisiekelder meterkast en 
trapopgang naar de eerste verdieping. 
Vervolgens de sfeervolle woonkamer met uitzicht 
over de straat en bij de eetkamertafel uitzicht 
over de achtertuin. Aansluitend aan de 
woonkamer de halfopen keuken welke beschikt 
over diverse inbouwapparatuur, veel ruimte en 
lichtinval. Aansluitend de bijkeuken met 
witgoedopstelling, toegang tot toilet en 
doucheruimte.   

In de keuken bevindt zich een loopdeur naar de 
fraaie en zonnige achtertuin op het zuidwesten 
met vrijstaande houten berging en overkapping. 







Eerste verdieping: 

De eerste verdieping is te bereiken via een trap in 
de hal en bestaat uit een sfeervolle en grote 
slaapkamer met veel lichtinval dankzij grote 
raampartijen aan de voorzijde. Aan de 
achterzijde een tweede en derde slaapkamer (of 
hobby/werkruimte). 




Tweede verdieping:

Middels een vlizotrap naar de bergzolder waar 
veel bergruimte aanwezig is. 







Algemeen: 

- Bouwjaar 1930.

- Inhoud 281 m³.

- Woonoppervlakte  69 m².

- Externe bergruimte 7 m².

- Perceel oppervlakte 114 m².
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



INTERESSE IN DEZE WONING?

Neem vrijblijvend 

contact met ons op!

De Lorijn Makelaars o.g.



Geerstraat 8


6651 CA, Druten


0487-518930


info@delorijnmakelaars.nl


www.delorijn.nl


