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Burg. Hustinxstraat 128, Nijmegen

Starters, ouders van studenten, investeerders, opgelet! Aan de 

Burgemeester Hustinxstraat in Nijmegen is dit modern afgewerkte, nette 

appartement te koop. Het ligt super centraal, op een paar passen van de 

binnenstad en het NS- en busstation. Het appartement heeft twee 

slaapkamers, een bijzonder lichte woonkamer en een moderne keuken. Dit 

is een hele mooie kans voor wie op korte termijn zorgeloos wil wonen of 

verhuren.
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€ 239.000,- kosten koper

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

1980

66 m2

3
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Derde verdieping
Vanuit de gezamenlijke entree pak je de lift of de trap naar de derde 

verdieping. Je komt het appartement binnen in de hal, met toegang tot alle 

vertrekken. Van links af aan zijn dat achtereenvolgens de badkamer, twee 

slaapkamers en de woonkamer met open keuken.

Woonkamer en keuken zijn samen zo’n 30m2 groot en fantastisch licht: een 

hele zijde bestaat uit ramen, die lopen van vloer tot plafond. Je hebt van 

hieruit ook toegang tot het balkon, dat loopt over de volledige breedte van de 

woning: dat is 13,5 meter!

De keuken bestaat uit een kook- en spoeleiland met daar tegenover een hoge 

kast met het gros van de apparatuur en veel bergruimte. De keuken is 

uitgevoerd in hoogglans wit en voorzien van een vijftpits gaskookplaat, oven, 

magnetron, vaatwasser en koelkast met vriezer.

De hele ruimte is licht en modern afgewerkt, met een naturel laminaatvloer en 

witte wanden.
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Derde verdieping
Dat geldt ook voor de twee slaapkamers. Deze meten 11 en 8 m2. Ook deze 

kamers hebben hoge ramen over één volledige zijde. De grootste kamer heeft 

een handige vaste kastenwand. De badkamer is fris en comfortabel. Er is een 

ligbad met douche, een wastafel en een toilet. De wanden zijn wit betegeld tot 

aan het plafond, op de vloer liggen grijze tegels.
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Overige informatie
Het appartementencomplex Nassaustaete ligt precies tussen het centrum en 

het centraal station van Nijmegen. Je bent dus zo de stad in én uit! In het 

centrum vind je een breed winkelaanbod en meerdere supermarkten. Ook 

medische en andere voorzieningen zijn er op loop- of fietsafstand. En zelfs 

voor een wandeling in het groen hoef je niet ver, want het mooie 

Kronenburgpark ligt op slechts 100 m.
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Begane grond
De Burgemeester Hustinxstraat loopt parallel aan de Tunnelweg die de 

binnenstad met het centraal station verbindt. Halverwege staat het 

appartementencomplex Nassaustate, waar deze woning op de derde 

verdieping ligt. Parkeergelegenheid is er in de parkeergarage.
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Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Aantal woonlagen

Warmwater

Isolatie

Tuin

Achterom

Schuur / Berging

Aantal bergingen

Garage

Soort dak

Permanente bewoning

Onderhoud binnen

Onderhoud buiten

1980

bestaande bouw

vrij uitzicht

66 m2

211 m3

3

2

1

centrale voorziening

dubbel glas

geen tuin

ja

inpandig

1

parkeerkelder

plat dak

ja

goed

goed
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Wat vind jij
belangrijk?

Dat is voor iedereen anders.

Op onze website bij ons aanbod vind je wat voor jou belangrijk is 

bij het zoeken naar een nieuw (t)huis.

We maken het graag makkelijk voor je.

 Een uitgebreide glossy presentatie van al onze woningen;

 Handige weetjes in de buurt; waar is bij deze woning de dichtsbijzijnde school, bakker, supermarkt en het station als je 

veel met de trein reist?

 In de downloadsectie kun je de vragenlijsten bekijken en welke spullen er wel of niet meegaan bij de verhuizing;

 Google streetview. Als je nog even wil kijken hoe de woning ligt ten opzichte van de straat.

Bewoners per wijk

2420 (46%)

2785 (53%)

De Huisarts

0.8
minuten lopen

Het kinderdagverblijf

0.5
minuten lopen

Bewoners per gemeente

83965 (48%)

89592 (52%)

De school

0.6
minuten lopen

De supermarkt

0.6
minuten lopen

Gezinnen met kinderen

 met kinderen (11%)

 zonder kinderen (16%)

 eenpersoons huishouden (75%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (8%)

 25 - 45 jaar (37%)

 +65 jaar (7%)

 15 - 25 jaar (29%)

 45 - 65 jaar (21%)

 

Leeftijd in gemeente (%)

 0 - 15 jaar (14%)

 25 - 45 jaar (28%)

 +65 jaar (16%)

 15 - 25 jaar (19%)

 45 - 65 jaar (25%)

 

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl


BEKIJK DE VIRTUELE TOUR

Scan de QR-code met uw smartphone en druk op het VR-icoon 

om deze woning op onze website in 3D te beleven. Zo kunt u de 

bezichtiging nog eens dunnetjes overdoen of 1 van onze andere 

woningen virtueel bezichtigen.

Tip: QR-code scanner app: i-nigma (gratis voor iPhone, Android, 

Windows Phone)

Nog een eigen woning te verkopen? Grote kans dat wij de koper 

van uw woning al kennen.

Kijk eens op onze site bij wonen/zoekopdrachten. Zelf een 

opdracht plaatsen kan natuurlijk ook.

Virtual Reality tour
Thuis de bezichtiging nog eens 
dunnetjes overdoen
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https://my.matterport.com/show/?m=phxmypfPmqu
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