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Burg. Hustinxstraat 176, Nijmegen

Op zoek naar je eerste woning, een appartement voor studerende 

kinderen, of wil je verhuren? Dit appartement aan de Burgemeester 

Hustinxstraat 176 is er geknipt voor. Centraler in Nijmegen is niet te vinden, 

het complex ligt op een paar passen van de binnenstad en het centraal 

station. Het appartement heeft een mooie lichte woonkamer, aparte 

keuken, een zeer ruime slaapkamer en een nette badkamer. Het grote 

balkon is de kers op de taart.

De Burgemeester Hustinxstraat loopt parallel aan de Tunnelweg die de 

binnenstad met het centraal station verbindt. Halverwege staat het 

appartementencomplex Nassaustate. Deze woning ligt op de eerste 

verdieping. Parkeergelegenheid is er op het eigen terrein van het complex.
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€ 215.000,- kosten koper

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

1980

66 m2

2

1





Indeling
Vanuit de gezamenlijke entree neem je de lift of de trap naar de eerste 

verdieping. Je komt het appartement binnen in de hal, waar omheen alle 

kamers liggen. Achtereenvolgens zijn dat de badkamer, de slaapkamer, de 

woonkamer en de keuken.

De L-vormige woonkamer is zo’n 23 m2 groot en erg mooi 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: 

maar liefst 13 meter! Op het diepe gedeelte van het balkon kun je een zitje of 

een buitenbank kwijt.

Vanuit de woonkamer en vanuit de hal heb je toegang tot de aparte keuken. 

Die is netjes ingericht met een wit keukenblok met een ingebouwde 

elektrische kookplaat, oven en koelkast.
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Indeling
De slaapkamer is heel ruim, hij meet 19 m2. Hier zou je met gemak ook twee 

kamers van kunnen maken. Ook deze ruimte heeft hoge ramen over één 

volledige zijde en is dus mooi licht. Een andere wand is gebruikt voor een 

vaste kastenwand.

De badkamer is fris en modern. Er is een ruime inloopdouche, een wastafel en 

een hangend toilet. De wanden zijn wit betegeld tot aan het plafond, op de 

vloer liggen grijze tegels.
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Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Aantal woonlagen

Warmwater

Tuin

Schuur / Berging

Aantal bergingen

Garage

Soort dak

Permanente bewoning

Onderhoud binnen

Onderhoud buiten

1980

bestaande bouw

aan drukke weg

66 m2

209 m3

2

1

1

centrale voorziening

geen tuin

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




NOTITIES aan mezelf












