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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

2013


EENGEZINSWONING


6


500m³


132m²


114m²


-


5m²


5m²


stadsverwarming, warmte-terugwin-

installatie


volledig geisoleerd




Omschrijving
Op steenworp afstand van de Lentse Plas, in het groene en kindvriendelijke Lent, staat deze ruime 
en duurzame tussenwoning met maar liefst 5 slaapkamers, tuin en dakterras te koop. Veel ruimte, 
goed geïsoleerd en perfect gelegen. Kom het gerust zelf ervaren. 




Indeling

Door de voordeur komen we in de hal met meterkast, toilet met wandcloset en fontein en 
trapopgang. Rechtdoor lopen we de uitgebouwde (1.20 meter) woonkamer in. Ruimte genoeg 
voor een fijne zithoek en grote eettafel. De grote ramen geven zicht op de achtertuin. De luxe en 
compleet uitgeruste keuken is aan de straatzijde gelegen. Door de U-opstelling is er veel 
(op)bergruimte gecreëerd en door de Miele apparatuur kan de kok des huizes prima uit de voeten. 
Via het raam heb je prettig contact met de straat. 

Op de 1e verdieping is er gekozen voor 3 slaapkamers en een ruime badkamer in neutrale kleuren. 
Alles zit er in: ligbad, inloopdouche, wastafel en wandcloset. 

De 2e verdieping is volwaardig en hier zijn nog eens 2 slaapkamers gerealiseerd. De slaapkamer 
aan de achterzijde heeft een aansluiting voor een wastafel én zicht op de Lentse Plas. De 
slaapkamer aan de straatzijde heeft een aangrenzend dakterras op het Zuiden. De praktische 
berging met witgoedaansluiting is vanaf de overloop bereikbaar. 




De tuin is gelegen op het Noordoosten, deze is vrijwel geheel bestraat. De houten berging is 
voorzien van een groen dak. De tuin is nu gemakkelijk te onderhouden, maar ook eenvoudig aan 
te passen als er behoefte is aan meer groen. Ondanks de Noordelijke ligging schijnt de zon met 
regelmaat in de tuin. Zeker in het hoogseizoen. Op het dakterras is het vrijwel het hele jaar zonnig. 
Zoals gezegd is de Lentse Plas om de hoek gelegen, dus op een mooie dag is het heerlijk 
vertoeven aan de waterkant. 




De woning is gebouwd in 2013 en geheel voorzien van vloerverwarming met pvc-vloeren. De 
woning is volledig geïsoleerd en op het dak liggen 6 zonnepanelen. Deze wijk is aangesloten op 
het stadsverwarming netwerk. Erg duurzaam dus!




Lent

Lent is al jaren een gewilde woonwijk. En dat is niet voor niks. In de buurt zijn veel 
horecavoorzieningen, (sport)verenigingen, het medische centrum Thermion, scholen en 
recreatiemogelijkheden gelegen. En binnen enkele jaren worden de voorzieningen alleen nog 
beter door de realisatie van Hof van Holland. Binnen 15 minuten fiets je naar het Nijmeegse 
stadscentrum, of je stapt in de auto en rijd binnen enkele minuten op uitvalswegen richting 
Arnhem, Duitsland of de rest van het land. Ook biedt Lent veel aan natuurliefhebbers. Rondom de 
plassen is het heerlijk wandelen, net als de dichtstbij gelegen Uiterwaarden of in het groene Park 
Lingezegen. Ietsje verder zijn de bossen van Berg en Dal te vinden. 











































Plattegrond



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 (6 stuks) 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/schouw 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

Kasten woonkamer X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Toiletaccessoires X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Sauna X

 

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
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