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Notenlaantje 8, Lent

Notenlaantje 8 Lent Heel veel ruimte op 3 volwaardige verdiepingen, een 

lichte woonkamer met schuifpui naar de tuin, een moderne keuken en 

maar liefst vijf slaapkamers: als je ruim en comfortabel wilt wonen moet je 

echt een kijkje komen nemen in deze jonge tussen tussenwoning aan het 

Notenlaantje. Ook de ligging is dik in orde: in een prettige buurt met alle 

voorzieningen in de directe omgeving en op fietsafstand van de Nijmeegse 

binnenstad. Een ideaal huis voor (jonge) gezinnen, waar je ongetwijfeld 

veel woonplezier tegemoet gaat.
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€ 325.000,- kosten koper

Soort woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

eengezinswoning

2008

163 m2

109 m2

6
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Begane grond
Je komt het huis binnen in de ruime hal met het toilet, de meterkast en de trap 

naar boven. Rechtdoor ga je de woonkamer met open keuken in. Samen zijn 

kamer en keuken bijna 10 meter diep, de woonkamer is ruim 5 meter breed, de 

keuken ca. 3 meter. Die zee van ruimte wordt nog eens benadrukt door de 

neutrale, lichte afwerking met een naturel houten vloer en wit gestucte 

wanden. Door de brede glazen schuifpui achter stroomt het licht naar binnen. 

Op mooie dagen gaat de pui natuurlijk open en betrek je buiten eenvoudig bij 

binnen.

De open keuken ligt aan de voorkant van het huis. Het keukenblok is 

opgesteld in een hoekvorm, waardoor je veel werk- en bergruimte hebt. De 

keuken is tijdloos wit, met een houten werkblad. Een inductiekookplaat, 

afzuigkap, oven en vaatwasser zijn ingebouwd, de koelkast is losstaand.
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Eerste verdieping
Op de eerste verdieping zijn drie grote slaapkamers, de badkamer en een 

apart toilet. De kamer aan de voorzijde is het grootst, deze meet 16 m2. Deze 

kamer heeft grote ramen en daarmee een fijne lichtinval. Op de vloer ligt wit 

laminaat en ook de wanden zijn wit afgewerkt. De twee andere kamers zijn elk 

zo’n 9 m2, hebben beide een groot raam en ook hier ligt laminaat, dit keer in 

een naturel houtkleur. Ook hier zijn de wanden wit gesaust.

De badkamer is uitgerust met een ligbad, douche en wastafel. De ruimte is 

volledig betegeld, met witte tegels op de wanden en blauwgrijze tegels op de 

vloer. Naast de badkamer is een apart toilet.
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Tweede verdieping
Op de tweede verdieping zijn nog eens twee ruime (slaap)kamers. Ze zijn resp. 

16 en 18 m2, alle twee mooi licht en alle twee voorzien van een laminaatvloer. 

De grootste kamer heeft een handige vaste kastenwand. Deze kamers zijn ook 

zeer geschikt als werk-, hobby-, speel- of sportruimte. Tussen de kamers in is 

een wasruimte van zo’n 7 m2 met de aansluitingen voor de wasmachine en 

droger.

De tuin achter de woning wordt helemaal omzoomd door een houten 

schutting met begroeiing. De tuin is onderhoudsarm: hij is volledig bestraat 

met sierbestrating. Met planten in potten voeg je hier eenvoudig meer groen 

toe. Achterin de tuin staat een schuurtje voor de fietsen en tuinspullen. Tuin 

en schuur zijn bereikbaar via een poort achterom.
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Soort woning

Type woning

Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Aantal woonlagen

Isolatie

Tuin

Hoofdtuin

Ligging hoofdtuin

Achterom

Kwaliteit tuin

Schuur / Berging

Aantal bergingen

Garage

Soort dak

Permanente bewoning

Onderhoud binnen

Onderhoud buiten

eengezinswoning

tussenwoning

2008

bestaande bouw

in woonwijk

163 m2

109 m2

600 m3

6

5

3

volledig geïsoleerd

achtertuin

achtertuin

oost

nee

normaal

vrijstaand hout

1

geen garage

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

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


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://downloads.topr.nl/uploads/360/Notenlaantje_8_Lent/vrtour.html










NOTITIES aan mezelf












