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Van Haapsstraat 51, Nijmegen

Deze vrijstaande woning biedt alle rust, heel veel ruimte en volop licht. 

Met twee royale slaapkamers en een grote badkamer op de begane 

grond is het huis uitermate geschikt voor senioren. Nog twee slaapkamers 

en een extra badkamer op de eerste verdieping maken hem echter net zo 

geschikt voor een groot gezin of een combinatie van wonen en werken. 

Ga jij hier jouw woondromen waarmaken?
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€ 800.000,- Kosten koper

Soort woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Bungalow

1960

168

6
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Begane grond

De woning ligt vrij van de straat en heeft een mooi aangelegde tuin. Links 

van de woning loopt een oprit met plaats voor meerdere auto’s. Deze oprit 

loopt door tot de vrijstaande garage schuin achter het woonhuis. De 

voordeur van de woning bevindt zich aan de zijkant en brengt je in de 

centrale hal waar alle vertrekken op uitkomen.

Ten eerste is er rechts van de hal een werkkamer van zo’n 8 m2. De 

volgende deur gaat naar de woonkamer. Hij is 11 meter lang en op het 

breedste gedeelte bijna 5 meter. Opvallend zijn de grote ramen aan drie 

zijden die de ruimte heerlijk licht maken. In het midden bevindt zich een 

sfeervolle open haard. Aan de kant van de tuin heeft de woonkamer een 

glazen schuifpui naar het terras.

Naast de woonkamer bevindt zich de dichte keuken – die eenvoudig bij de 

kamer getrokken kan worden. De keuken is zo’n 9 m2 en heeft een 

inbouwkast die tevens ook als doorgeefluik naar de woonkamer fungeert en 

een deur naar de tuin. Een andere deur leidt vanuit de keuken naar de kelder 

van maar liefst 25 m2. De kelder is opgesplitst in 2 ruimtes, beide op 

stahoogte en goed geschikt als bergruimte of wijn kelder.
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Begane grond

De volgende deuren in de hal gaan naar het toilet en de trap naar de eerste 

verdieping.

Daar weer naast bevindt zich de toegang tot de grootste slaapkamer, van 

ruim 15 m2. Deze kamer heeft een inbouwkast en toegang tot een ruim toilet 

met plaats voor de wasmachine en droger en een grote badkamer met 

wastafel, bidet, bad en douche. De tweede slaapkamer op de begane grond 

is zo’n 10 m2 en heeft ook een inbouwkast en een wastafel.
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Overige informatie

De eerste verdieping bestaat uit een royale overloop, twee slaapkamers van 

elk ruim 10 m2 en een badkamer. De slaapkamer aan de achterzijde heeft 

een eigen wastafel en de badkamer is voorzien van een wastafel en douche. 

Meerdere dakramen zorgen voor een mooie lichtinval op deze verdieping. 

Verder is er heel veel bergruimte; in een brede en diepe inbouwkast én 

achter de knieschotten.

Rond de woning ligt een fraaie tuin met terrassen, gazon en vaste 

beplanting. Dankzij de vele ramen in huis heb je hier rondom een prachtig 

uitzicht op. De ligging en indeling van de tuin garanderen dat je bij mooi 

weer altijd keuze hebt uit zon of schaduw én er is fijn veel privacy.

De vrijstaande garage is 29 m2 groot.
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Soort woning

Type woning

Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Energieklasse

Verwarming

Warmwater

Isolatie

Eigendom

Garage

Garage voorzieningen

Soort dak

Bungalow

Vrijstaande woning

1960

Bestaande bouw

Aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging, in 

bosrijke omgeving

168 m2

720 m3

6

4

D

Cv ketel

Cv ketel

Volledig geisoleerd

Eigendom

Vrijstaand steen

Elektra

Zadeldak
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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

1610 (47%)

1825 (53%)

De Huisarts

1.2
km lopen

Het kinderdagverblijf

0.5
km lopen

Bewoners per gemeente 

83965 (48%)

89592
(52%)

De school

0.8
km lopen

De supermarkt

1.3
km lopen

Gezinnen met kinderen

 met kinderen (10%)

 zonder kinderen (19%)

 eenpersoons huishouden (72%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (7%)

 25 - 45 jaar (21%)

 +65 jaar (15%)

 15 - 25 jaar (44%)

 45 - 65 jaar (15%)

 

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 het woonaanbod, woningen gezocht.

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/Van_Haapsstraat_51_Nijmegen/vrtour.html


Woning bekeken,
wat nu?

MEER OVER MAURICE VAN OIRSCHOT

Dat wat je doet, moet je goed doen. En dan mag 

de lat voor mij best hoog liggen.

Ik denk en zie alleen maar kansen.

Dat mag voor mij ook werken als dat nodig is 

buiten de bekende paden, zonder daarin jezelf 

te verliezen.

In deze tijd is authenticiteit wel zo prettig. Een 

woning kopen of verkopen is altijd spannend.

En hoewel het resultaat telt, is de weg ernaar toe 

zeker zo belangrijk. Dat doen we samen!

In mijn vrije tijd vind je mij op de tennisbaan.

Daarnaast vinden mijn vrouw en ik het heerlijk 

om uit te gaan eten en wij maken graag 

rondreizen.

Ik start de dag met een kop koffie zwart en een 

volkoren broodje met pindakaas.

Voor de lunch twee volkoren boterhamen met 

kaas; is toch het lekkerste…

Maurice van Oirschot weet 

alles over deze woning.

Ben je verkocht of wil je 

nogmaals kijken?

Neem dan contact op met 

ons.

  maurice@openmakelaars.nl

  024 - 2040 400

"Authenticiteit. Denken in kansen."

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl/


Kelder



Begane grond



Garage



1e verdieping



NOTITIES aan mezelf


