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Dalidastraat 45, Lent

Luxe en modern comfort kenmerken deze ruime twee-onder-één-

kapwoning in Lent. Hij heeft een lichte woonkamer met halfopen keuken, 

drie slaapkamers, een riante zolder met ruimte voor nog een of twee 

kamers én een garage. Daarnaast geniet je van een fijne tuin aan het water 

en vrij uitzicht voor en achter. De Dalidastraat 45 staat voor woonplezier 

met een hoofdletter W! Indeling

De Dalidastraat 45 ligt in de Waalsprong, niet ver van de N325 en met een 

bushalte op slechts 50 m. Je hoeft echter de wijk niet uit om alles te vinden 

wat je nodig hebt voor je boodschappen, onderwijs, gezondheidszorg en 

vrije tijd. De woning is in 2016 opgeleverd en voldoet aan alle eisen van 

deze tijd. Hij is aangesloten op stadsverwarming en voorzien van 

energielabel A. Voor de afwerking is gebruik gemaakt van duurzame, 



kwalitatieve materialen die de woning allure geven en weinig onderhoud 

vragen. Woongenot staat hier voorop!

2



€ 519.000,- kosten koper
€499.000,-

Soort woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

eengezinswoning

2016

168 m2

234 m2

4
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Begane grond
Voor en achter de woning ligt een watersingel die garant staat voor vrij 

uitzicht. Langs het water aan de voorzijde kan geparkeerd worden, maar de 

auto kun je ook kwijt op de eigen oprit. Die ligt rechts van het huis en loopt 

door tot de garage. Net voor de garage bevindt zich de voordeur. Via die deur 

kom je binnen in de hal met de meterkast, het toilet en de trap naar boven. 

Loop je rechtdoor, dan kom je in de woonkamer met halfopen woonkeuken.
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Begane grond
De woonkeuken bevindt zich aan de voorzijde en bestaat uit een ruim 

kookeiland en een hoge kastenwand met daarnaast de vijfpits 

inductiekookplaat. Het kookeiland bevat een aantal diepe bergladen, een 

spoelbak met cookerkraan en een XL vaatwasser. In de kastenwand zijn een 

dubbele oven en een XL koel-/vriescombinatie ingebouwd. Alle apparatuur is 

van Siemens en amper drie jaar oud. Naast het kookeiland is plaats voor een 

grote eettafel met zes stoelen. De keuken is heerlijk licht, dankzij de twee hoge 

ramen.

Dat geldt overigens ook voor de zithoek, die een vrijwel geheel glazen pui 

heeft, met openslaande deuren naar de achtertuin. In de zithoek is plaats voor 

een comfortabele loungebank, de tv en een mooi dressoir of een buffetkast. 

De hele benedenverdieping heeft een vloer van Belgisch hardsteen en de 

wanden zijn voorzien van een zware kwaliteit glasvezelbehang.
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Eerste verdieping
De eerste verdieping bestaat uit drie mooie slaapkamers en de badkamer. De 

grootste slaapkamer is ruim 13 m2. Hij ligt aan de voorzijde en heeft een en-

suite verbinding met een royale inloopkast. De beide andere slaapkamers 

liggen aan de achterzijde en zijn respectievelijk 10 en 11 m2. In de kamer van 

11 m2 ligt vinyl, in de andere twee slaapkamers en op de overloop ligt tapijt. 

Alle wanden zijn behangen met glasvezelbehang.

De ruime badkamer is wit betegeld tot aan het plafond en heeft antraciet 

tegels op de vloer. Twee azuurblauwe kasten vormen een stijlvol kleuraccent. 

De badkamer is ingericht met een dubbele wastafel, een royale inloopdouche 

en een tweede toilet.
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Overige informatie
De tweede verdieping is een open ruimte van zo’n 34 m2. Hij is goed 

geïsoleerd, keurig afgewerkt en heeft een vinyl vloer. Daglicht komt binnen via 

twee kleine zijramen en een dakraam. Vergroot je de lichtinval, dan kun je hier 

eenvoudig nog een of zelfs twee extra kamers creëren. De zolder dient nu als 

bergruimte en je vindt hier de aansluiting voor de wasmachine en droger.

De garage van 21 m2 heeft dubbele openslaande deuren aan de voorzijde en 

een enkele deur naar de tuin. Hij is goed geïsoleerd en heeft een spoelbak met 

warm en koud stromend water. Aan de tuinkant is er een buitenkraan met 

schrobput geplaatst.

De tuin bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een groot terras dat aansluit 

bij de woning omzoomd door brede border met vaste planten. Het tweede 

deel bereik je via enkele traptreden en bestaat uit een groenstrook en kleine 

private steiger aan het water. Een heerlijk plekje om de dag te eindigen met 

een ontspannen picknick of glaasje wijn!

De tuin ligt op het westen, dus je hebt hier de hele middag en avond zon.
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Soort woning

Type woning

Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Aantal woonlagen

Warmwater

Isolatie

Tuin

Hoofdtuin

Ligging hoofdtuin

Achterom

Kwaliteit tuin

Schuur / Berging

Aantal bergingen

Garage

Soort dak

Permanente bewoning

Onderhoud binnen

Onderhoud buiten

eengezinswoning

2-onder-1-kapwoning

2016

bestaande bouw

vrij uitzicht

168 m2

234 m2

684 m3

4

3

3

centrale voorziening

volledig geïsoleerd

voortuin

achtertuin

west

ja

normaal

vrijstaand hout

1

parkeerplaats

zadeldak

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

3595 (49%)

3750 (51%)

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 (39%)

 zonder kinderen (25%)

 eenpersoons huishouden (37%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (24%)

 25 - 45 jaar (34%)

 +65 jaar (10%)

 15 - 25 jaar (13%)

 45 - 65 jaar (22%)

 

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


Woning bekeken,
wat nu?

MEER OVER MARK JACOBS

Mensen verbinden. Dat is een van de mooiste 

elementen van mijn werk als makelaar. Dat begint 

al bij de eerste ontmoeting van een iemand die 

zijn of haar woning wil verkopen. Ik doe 

onderzoek, geef advies en als ik aan de slag mag, 

zoek ik een geschikte koper. Het geeft enorm veel 

energie als dat naar ieders tevredenheid lukt.

Daarnaast is de veelzijdigheid van mijn werk 

geweldig! Geen dag is hetzelfde. Ik ontmoet 

dagelijks nieuwe mensen, zie veel verschillende 

huizen en mag me bezig houden met een van de 

belangrijkste dingen in een leven: een thuis. Heel 

bijzonder!

Mijn ideale lunch? Als je de boter weglaat, mag je 

me altijd storen voor een broodje gezond! 

Heerlijk, samen met een glas melk. Als toetje een 

mandarijn en een kiwi. Daarna een kopje koffie, 

zoals ‘ie bedoeld is, zwart.

Mark weet alles over deze 
woning.

Ben je verkocht of wil je 
nogmaals kijken?

Neem dan contact op met ons.

  Mark@openmakelaars.nl

  024 - 20 40 400

  06- 21 88 2222

de meer voor minder makelaar

 024 - 20 40 400

 St. Annastraat 185

6524 EW Nijmegen

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl








Nijmegen-Noord
Het stadsdeel Nijmegen-Noord is een uitbreiding van de gemeente Nijmegen 

op de noordelijke oever van de Waal. Binnen dit stadsdeel wordt de 

Waalsprong gerealiseerd. Tot ongeveer 2020 zijn/worden hier bijna 12.000 

woningen gebouwd.
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