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Fuchsiastraat 72, Nijmegen

Dit unieke appartement beschikt over een aantal bijzondere kenmerken, 

waarbij uiteraard de meest opvallende het forse woonoppervlakte is. 

Tevens beschikt de woning over twee royale slaapkamers met diepe 

kastenwanden, een kantoor/werkkamer, een ruim balkon met middag- en 

avondzon, twee separate toiletten, ruime en eigentijdse keuken, 

smaakvolle badkamer en twee privé parkeerplaatsen. Daarnaast is dit 

hoekappartement zeer licht te noemen, met kozijnen aan drie zijden en 

bevinden diverse primaire voorzieningen zich onder het complex (o.a. 

Albert Heijn en Aldi). Het centrum van Nijmegen en het Centraal Station 

bevinden zich op slechts enkele minuten en er bevindt zich zowaar een 

busstation voor …
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€ 428.000,- kosten koper

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

2005

160 m2

4
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Entree
U wordt ontvangen in een verzorgde hal met houten vloer, strakke wanden en 

paneeldeuren. Deze centrale hal leidt U achtereenvolgens langs de 

slaapkamers, de meterkast, twee verzorgde toiletruimtes, witgoedruimte (Cv 

opstelling en wasmachine opstelling) en de woonkamer. Deze royale en lichte 

woonruimte biedt U door z`n oppervlak en indeling over voldoende plaats 

voor een ruimte zithoek en een aparte eethoek.
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Indeling
Een absolute highlight is het panoramische en levendige uitzicht. Een eigen 

buitenruimte in de vorm van een balkon complementeert de woonkamer. Hier 

kunt u zelf of met familie genieten van de middag- en avondzon. Geschakeld 

aan de woonkamer bevindt zich de luxe en moderne open woonkeuken, welke 

in neutrale kleurstelling is aangelegd. Zo is de keuken voorzien van alle 

benodigde apparatuur en voorzien van een composiet aanrechtblad. Absoluut 

een meerwaarde voor een kookliefhebber.
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Indeling
Zowel vanuit de keuken als de hal is het kantoor bereikbaar. Natuurlijk is deze 

kamer ook goed te gebruiken als 3e slaap/studeer/speelkamer. De 

slaapkamers en badkamer zijn volledig afsluitbaar van het leefgedeelte. Beide 

slaapkamers zijn werkelijk zeer royaal en beschikken over kamerbrede 

schuifkasten (diepte circa 1m). Verder biedt het appartement nog een keurige 

badkamer met ligbad, douche en dubbele wastafel. Een inpandige bergruimte 

is de plek waar de CV ketel en het ventilatiesysteem aanwezig is.
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Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Aantal woonlagen

Warmwater

Isolatie

Tuin

Schuur / Berging

Aantal bergingen

Garage

Soort dak

Permanente bewoning

Onderhoud binnen

Onderhoud buiten

2005

bestaande bouw

vrij uitzicht

160 m2

480 m3

4

3

1

c.v.-ketel

dubbel glas

geen tuin

inpandig

1

parkeerplaats

plat dak

ja

uitstekend

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

3240 (48%)

3500 (52%)

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 (25%)

 zonder kinderen (24%)

 eenpersoons huishouden (52%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (15%)

 25 - 45 jaar (32%)

 +65 jaar (13%)

 15 - 25 jaar (19%)

 45 - 65 jaar (24%)

 

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






