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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

2015


BENEDENWONING


3


320m³


86m²


-


-


-


6m²


stadsverwarming


volledig geisoleerd


A



Omschrijving
Ben je op zoek naar een gelijkvloerse woning met leuke tuin in Lent? 

Zeer centraal gelegen, op loopafstand van lokale voorzieningen en op fietsafstand van het 
centrum van Nijmegen staat deze instapklare, goed geïsoleerde en perfect afgewerkte 
benedenwoning met ruime en lichte woonkamer, luxe keuken, 2 slaapkamers en leuk aangelegde 
tuin te koop. 




De voordeur is gelegen aan de zijkant van het appartementencomplex. Je komt binnen in de hal 
met ruimte voor de jassen en de meterkast. Vervolgens kom je in de lichte en open woonruimte. 
De luxe uitgeruste L-vormige keuken is voorzien van alle benodigde apparatuur zoals een 
koelkast, vriezer, inductiekookplaat, recirculatie-kap, vaatwasser en combi-oven. Het verlengde 
aanrechtblad annex bar is geschikt voor een lekker ontbijt of om te werken. De zithoek is 
tuingericht en middels openslaande deuren is de achtertuin te bereiken. Het zuidelijke gelegen 
raam zorgt voor veel extra licht in de kamer. De onderhoudsarme tuin is ruim en voorzien van en 
fraaie overkapping. Onder deze overkapping kun je heerlijk zitten en met schaduw en privacy. De 
stenen berging is ruim genoeg voor fietsen en andere spullen.




Vanuit de woonkamer loop je de tussenhal in. De grootste slaapkamer met ingebouwde 
kledingkast is aan de voorzijde gelegen, daarnaast tref je de handige bergruimte met 
witgoedaansluiting (op hoogte). Aan de achterzijde is de tweede slaapkamer te vinden en 
daarnaast de luxe badkamer met ligbad, inloopdouche en wastafelmeubel. Tot slot het toilet met 
wandcloset en fontein. Alle deurkozijnen zijn uitgevoerd met houten kozijnen en stompe, 
massieve deuren. Dt geeft de woning nog wat extra luxe. 

Aan de achterzijde bieden openslaande deuren toegang tot de verzorgde en 
onderhoudsvriendelijke tuin. Deze ruime tuin is deels bestraat en voorzien van onderhoudsvrij 
kunstgras. Onder de fraaie houten pergola met zonnedoek kun je heerlijk zitten en biedt privacy. 
Vanuit de tuin is de berging bereikbaar. 




De woning is in 2015 gebouwd en goed geïsoleerd. Door de ligging op de begane grond en ruime 
opzet is deze benedenwoning ook uitermate geschikt voor minder validen of ouderen. Het 
appartement is op een hoek gelegen en daardoor aan één zijde vrij van buren. Fijn! De afwerking 
is netjes: een nette pvc-vloer en naadloos behang en gestuukte wanden. De raambekleding en 
vliegenhor is op maat en blijft achter. Echt instapklaar. 

Deze woning maakt onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaars. Deze jonge VvE is actief en 
gezond. De maandelijkse bijdrage is € 69,21. Het grootste deel hiervan is bestemt voor toekomstig 
onderhoud. 




Lent

Wonen in Lent is heerlijk en deze woning is zeer gunstig gelegen. Binnen enkele minuten loop of 
fiets je naar de Lentse Plas, verschillende horeca, een multifunctioneel centrum Thermion, bus- en 
treinstation, supermarkt en winkels. Door de korte afstand van het Nijmeegse stadscentrum, het 
Centraal station, door de snelfietspaden richting Nijmegen en Arnhem en uitvalswegen maakt dit 
een fijne locatie om te wonen voor jong en oud. 











































Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Córdobastraat 1, Lent

Bekijk deze woning 

online!

https://disveldmakelaardij.nl/aanbod/cordobastraat-1/


Laauwikstraat 61


6663 CH Lent
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