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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

2005


EENGEZINSWONING


4


310m³


97m²


271m²


-


15m²


6m²


stadsverwarming


volledig geisoleerd


A



Omschrijving
In het kindvriendelijke en gewilde Lent, op loopafstand van de Lentse Plas staat deze instapklare 
tussenwoning met 3 slaapkamers en tuin op het zuiden te koop. De woning is goed geïsoleerd én 
heeft uitbreidingsmogelijkheden door een dakopbouw. En dat allemaal op fietsafstand van 
Nijmegen! 




Indeling

Binnenkomst in de hal met meterkast en garderobe. Vervolgens komen we in de Z-vormige 
woonkamer met vloerverwarming. Aan de voorzijde is de ruime zithoek gelegen. Het grote raam 
zorgt voor veel daglicht en contact met de rustige straat. De eethoek is aan de achterzijde 
gesitueerd naast de L-vormige keuken. Deze luxe keuken is voorzien van alle benodigde 
inbouwapparatuur zoals een Bora inductieplaat met geïntrigeerde afzuiging en vaatwasser, 
koelkast en combi-oven (allen van het merk Siemens). Vanuit de keuken loop je de tuin in. De 
aluminium overkapping zorgt voor de perfecte verbinding tussen binnen en buiten. 's Zomers 
zorgt het voor bescherming tegen de zon. In het voor- en najaar zorgt het ervoor dat je al lekker 
buiten kunt zitten. De zonnige tuin is gemakkelijk in onderhoud en voorzien van een houten 
berging en een achterom. 

Via de tussenhal met modern toilet met wandcloset en fontein gaan we een verdieping hoger. 




1e verdieping 

Aangekomen op de overloop zien we met de klok mee allereerst de compleet uitgeruste badkamer 
met tweede toilet, ruime inloopdouche met zitplateau, wastafel met dubbele kraan, designradiator 
en kasten. 

Vervolgens zien we een grote slaapkamer aan de achterzijde, de grootste slaapkamer is aan de 
voorzijde gelegen met daarnaast de derde slaapkamer. Achter de laatste deur is het witgoed 
netjes weggewerkt in een vaste kast. 




Heb je behoefte aan meer ruimte / (slaap)kamers? In de directe omgeving worden er steeds meer 
dakopbouwen gerealiseerd. Op deze manier kan er zo'n 20 m² extra woonoppervlakte gecreëerd 
worden. 




Algemeen

Deze woning is gebouwd in 2005 en in 2018 / 2019 verbouwd. In deze periode is vrijwel de gehele 
woning aangepakt te weten: de badkamer, het toilet, de keuken en de veranda is aangebouwd. Op 
de begane grond en 1e verdieping is een airco geplaatst en op het platte dak liggen 12 
zonnepanelen. Door deze zonnepanelen betalen de huidige eigenaren geen stroomkosten. 
Verwarming en warm water wordt geregeld middels stadsverwarming. Hier ben je helemaal klaar 
voor de toekomst. 




Lent

Wonen in Lent is heerlijk. Deze woning is gelegen in een jonge woonwijk met volop speeltuinen 
voor de kinderen. Daarnaast loop je binnen enkele minuten naar de Lentse Plas, bioscoop, 
horecagelegenheden, scholen, (sport)verenigingen, multifunctioneel centrum Thermion, 
busstation en supermarkt. Door de gunstige ligging ten opzichte van het Nijmeegse stadscentrum, 
het Centraal station, door de snelfietspaden richting Nijmegen en Arnhem én uitvalswegen maakt 
dit een fijne locatie om te wonen.





































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

Zonnepanelen X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige 
inbraakpreventie

X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Geiser X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Airconditioning X

Quooker X

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard X

Allesbrander X

Kachels X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/
fornuis

X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap  (geïntegreerd in inductieplaat) X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage X

Vast bureau X

Spiegelwanden X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Sauna

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen X

Telefooninstallatie X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te 
weten

Radiatorafwerking X

Voorzetramen X

Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X

Lijst van zaken



Pink Floydstraat 94, Lent

Bekijk deze woning 

online!

https://disveldmakelaardij.nl/aanbod/pink-floydstraat-94/
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