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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

1971


PORTIEKFLAT


4


334m³


106m²


n.v.t.


-


10m²


9m²


blokverwarming


muurisolatie, dubbelglas


C



Omschrijving
Wonen aan de rand van het bos in een gelijkvloers appartement met 3 slaapkamers. Veel mooier 
kan het toch niet? 

In de Stollenbergweg staat dit nette appartement met ruime en lichte woonkamer, 3 slaapkamers, 
berging op de begane grond en 2 balkons met ochtend- en avondzon én uitzicht op groen te koop! 

Uiteraard is dit appartement, gelegen op de 2e woonlaag, ook met de lift bereikbaar. 

Hier woon je echt prachtig. 




De auto kan geparkeerd worden voor het complex. Direct voor de deur rijden dus geen auto's. 




Indeling:

Je loopt naar het laatste woonblok naar de gemeenschappelijk entree met brievenbus en 
bellentableau. Op dit niveau zijn ook de bergingen gelegen. Via de trap en lift is het appartement 
bereikbaar. 




Aangekomen op de 2e woonlaag gaan we het appartement binnen en komen in de hal met 
meterkast en toilet met fontein. Rechtdoor kom je in de ruime doorzonwoonkamer met aan beide 
zijde grote ramen en groen uitzicht. De zitkamer is aan de rechterzijde gelegen. Het aangrenzend 
balkon is gelegen op de ochtend/middagzon en kijkt uit over groen. Via een glazen pui kom je in 
de eetkamer die weer in verbinding staat met de keuken. Deze hoekkeuken is voorzien va n alle 
benodigde apparatuur. Vanuit de keuken is het tweede balkon bereikbaar. Hier schijnt de 
avondzon en kijk je zo het bos in. 

Vervolgens kom je via de woonkamer in de tussenhal met grote slaapkamer aan de rustige 
boszijde, dan zie je de badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel, wandcloset en witgoed 
aansluiting. En omdat dit appartement aan het eind van het blok ligt, is er een raam met eveneens 
het fraaie uitzicht. De tweede en derde slaapkamer completeren het geheel. Beide kamers zijn zeer 
geschikt als kinder- / werk-/ logeer - of kleedkamer. Sommige appartementen hebben van deze 
twee kamers één grote kamer gemaakt. 




Vereniging van eigenaars.

Deze VvE heeft grootste plannen. In de toekomst wil men hier wonen in een nul- op de meter 
woning. Zeer duurzaam dus. Maar dat mag niet ten koste gaan van forse maandelijkse 
verhogingen. De VvE heeft daarvoor opdracht gegeven aan Energiegarant om dat proces te 
begeleiden. 




Berg en Dal

De Stollenbergweg in Berg en Dal is een rustige straat aan de rand van het dorp. Direct naast het 
complex beginnen de bossen van Stichting Gelders Landschap én Heerlijkheid van Beek. Het 
centrum van Nijmegen ligt op nog geen vier kilometer afstand en hier zijn alle voorzieningen te 
vinden. Vanaf de Oude Kleefsebaan rijden bussen naar Nijmegen en Duitsland. En met de fiets of 
auto ben is de aansluiting goed te noemen. Kortom, een heerlijke, rustige en groen locatie op 
korte afstand van alle voorzieningen. 





















































Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Stollenbergweg 222, Berg en Dal

Bekijk deze woning 

online!

https://disveldmakelaardij.nl/aanbod/stollenbergweg-222/


Laauwikstraat 61


6663 CH Lent
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