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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

2000


EENGEZINSWONING


4


471m³


121m²


177m²


19m²


33m²


2m²


cv-ketel (2016)


volledig geisoleerd


B



Omschrijving
Aan de Noordzijde van Bemmel, in de wijk Klein Rome staat deze goed onderhouden, royale 
drive-in-woning met meerdere kamers, inpandige garage en zonneterras op het zuiden te koop. 
Dit is iets bijzonders!




Indeling

Voor de deur is er een ruime oprit voor meerdere auto's. Via de voordeur kom je in de lange gang 
met meterkast, slaapkamer met ruime inloopkast, kamer met eveneens een inloopkast, berging 
met cv-ketel en witgoed aansluiting, Vervolgens kom je in de zeer royale badkamer met whirlpool, 
douchehoek, dubbele vaste wastafel en toilet.  En tot slot is de inpandige, verwarmde garage met 
elektrische deur op deze woonlaag gelegen, 




1e verdieping

Via de vaste trap kom je aan op de overloop met toilet met fontein en een ruime slaapkamer met 
inloopkast. De woonkamer met een speelse indeling en voorzien van een grote raampartij. Via de 
schuifpui is het zonneterras bereikbaar. Hier is optimaal genieten van de zon en er is volop 
privacy. De moderne, open keuken is voorzien van inbouwapparatuur zoals een gaskookplaat, 
afzuigskap, koelkast, combi-oven en vaatwasser. Vanuit de keuken kijk je leuk weg de autoluw wijk 
in, met aan de overzijde van de straat een brede sloot. 




Deze drive-in woning is gebouwd in 2000. Een paar jaar geleden is er ca. 20 m2 grond bijgekocht, 
De bijzondere bouw zorgt ervoor dat dit geen alledaags huis is, maar biedt wel heel veel ruimte. 
Een inpandige garage en drie zeer ruime slaapkamers (allen voorzien van een inbouwkast). Een 
kamer op de begane grond heeft geen daglicht toetreding, maar is wel meegerekend bij het 
woonoppervlakte. Het dakterras biedt veel privacy en behoeft weinig onderhoud. 






Bemmel

De woning is gelegen in de meest Noordelijk gelegen wijk van Bemmel: Klein Rome. Deze wijk ligt 
op korte afstand van sportvereniging met onder andere voetval en hockeyvelden. Ook biedt 
Bemmel volop sportgelegenheden zoals tennisbanen en een zwembad. Het uitgebreide 
winkelcentrum ligt om de hoek en je loopt zo natuurgebied park Lingezegen in. Loop je iets verder 
dan kom je in de Bemmelse uiterwaarden. Binnen enkele autominuten rijd je op de A15 en ben je 
na 15 minuten in Nijmegen of Arnhem. En na 30 fietsminuten sta je op de Grote markt in 
Nijmegen. Wat een heerlijke plek!















































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Lijst van zaken



Het Rietland 1, Bemmel

Bekijk deze woning 

online!

https://disveldmakelaardij.nl/aanbod/het-rietland-1/
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