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St. Annastraat 402, Nijmegen

We hebben weer een woning te koop aan de bekendste straat van 

Nijmegen. En wat voor een! Deze mooie jaren 30 hoekwoning is met een 

woonoppervlakte van 188 m2 bijzonder ruim en dankzij de grote 

raampartijen op elke verdieping ook heerlijk licht. Hij heeft een grote 

woonkamer met open keuken en aangrenzende tuinkamer en twee meer 

dan royale slaapkamers. De zolderverdieping is nu in gebruik als 

praktijkruimte, maar ook hier kun je nog een of twee slaapkamers van 

maken. Kortom, een huis met tal van mogelijkheden!
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€ 525.000,- kosten koper

Soort woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

eengezinswoning

1933

188 m2

287 m2

4
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Begane grond
Een rijk beplante voortuin scheidt de woning van de straat en biedt veel 

privacy. Naast de tuin ligt een oprit met plaats voor twee auto’s.

Een pad leidt via de voortuin naar de voordeur. Je komt binnen in de hal met 

het toilet en de trap naar boven. Onder de trap is de deur naar de kelder, van 8 

m2. Deze is volledig op stahoogte. De aansluiting voor de wasmachine is hier, 

en flink wat bergruimte.

De deur links brengt je in de woonkamer. De voorkamer heeft een mooie lichte 

erker en is een prima plek voor een gezellige zithoek. In de achterkamer is 

genoeg ruimte voor een grote eettafel en ook een bureau of een extra zitje kun 

je er makkelijk kwijt. Hier grenst de kamer aan de open keuken, die meteen de 

overgang vormt naar de tuinkamer. De keuken is uitgevoerd in een combinatie 

van roomwit en hout en heeft een licht natuurstenen werkblad. De 

hoekopstelling van het keukenblok biedt maximale werk- en bergruimte. De 

keuken is uitgerust met een vijfpits gasfornuis met speciale wokbrander, een 

extra brede oven, een vaatwasser en een koelkast met vriezer. Dankzij de 

aparte keukenboiler heb je altijd direct warm water. Een smal muurtje op de 

grens van de keuken en de tuinkamer is een leuke plek voor een ontbijtbar. De 

tuinkamer in de aanbouw heeft een grote glazen schuifpui naar de tuin, 

waardoor een zee van licht binnenvalt. Een heerlijke ruimte om te 

ontspannen, maar ook om rustig te werken. In de woonkamer, de keuken en 

de tuinkamer ligt een massief eiken vloer, de wanden zijn gestuukt en wit 

gesaust.
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Eerste verdieping
Op de eerste verdieping zijn twee zeer ruime slaapkamers en de badkamer. De 

eerste slaapkamer ligt aan de voorzijde en is 17 m2. De inbouwkast biedt veel 

bergruimte. De tweede slaapkamer, die aan de achterzijde ligt, is met 19 m2 

zelfs nog wat groter. Deze kamer heeft een vaste kastenwand met 

schuifdeuren. Aan de kamer grenst een serrekamer over de volle breedte, met 

een diepte van 1,4 m. Een lekker plekje om nog even te lezen voor het slapen 

gaan of om ’s ochtends rustig wakker te worden met een kop koffie! In deze 

kamer ligt tapijt en ook hier zijn de wanden strak wit gestuukt.

De badkamer is wit betegeld tot aan het plafond en heeft terracottakleurige 

tegels op de vloer. Hij is uitgerust met een wastafel met daaronder een kast, 

een ligbad, een aparte douche en een tweede toilet.
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Tweede verdieping
De tweede verdieping bestaat uit één grote open ruimte. Twee dakkappellen 

zorgen voor een overvloedige lichtinval. De verdieping is nu in gebruik als 

praktijkruimte en daarom voorzien van een klein keukenblok met stromend 

water en een spoelbak en een toilet. Maar als je liever meer slaapkamers hebt, 

dan kun je er hier makkelijk twee maken. Ook als hobby- of fitnessruimte is de 

zolder zeer geschikt. Op de vloer ligt laminaat en de wanden zijn wit 

geschilderd.
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Tuin
Achter de woning ligt een mooie tuin met veel privacy. Er zijn meerdere 

terrassen en diverse borders met groene en bloeiende beplanting. De tuin ligt 

op het westen en heeft vrijwel de hele dag zon. In het verlengde van de oprit 

staat een ruime schuur/garage, met toegang vanaf de straatzijde en vanuit de 

tuin. Hij heeft een oppervlakte van 21 m2.
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Soort woning

Type woning

Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Aantal woonlagen

Verwarming

Warmwater

Isolatie

Eigendom

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

1933

bestaande bouw

in woonwijk

188 m2

287 m2

600 m3

4

3

3

c.v.-ketel

c.v.-ketel

volledig geïsoleerd

eigendom

zijtuin

achtertuin

west

nee

normaal

aangebouwd 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

4330 (46%)

5110 (54%)

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 (16%)

 zonder kinderen (21%)

 eenpersoons huishouden (64%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (10%)

 25 - 45 jaar (22%)

 +65 jaar (18%)

 15 - 25 jaar (29%)

 45 - 65 jaar (23%)

 

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/St_Annastraat_402_Nijmegen/vrtour.html


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

Marktleider in wonen

 024 - 20 40 400

 St. Annastraat 185

6524 EW Nijmegen

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl












Nijmegen-Midden
Nijmegen-Midden wordt begrensd door de St. Annastraat en Graafseweg. Hier 

vindt u de wijken Nije Veld (met de buurt Willemskwartier), Hazenkamp, 

Goffert, St. Anna en Heyendaal.

Het is een ruim en groen stadsdeel, met voor het merendeel koopwoningen. In 

dit stadsdeel ligt ook het universiteitsterrein van de Radboud Universiteit 

Nijmegen en de Hoge School Arnhem Nijmegen (HAN). Ook het ziekenhuis 

UMC Radboud is hier gevestigd.
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