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Nijmegen



Kenmerken


en verdere gegevens

Op korte afstand van het stadscentrum gelegen, op de hoek met de Groesbeekseweg en dus aan twee 
van de mooiste straten van Nijmegen, fraai herenhuis met monumentale uitstraling. Deze absolute 
zichtlocatie maakt dit goed onderhouden stadsbeeldobject tot een ideale plek om te wonen en/of te 
werken. De gemengde bestemming maakt dat mogelijk. Energielabel C is eenvoudig te bereiken.




Het pand is goed onderhouden en verkeert nog grotendeels in originele staat. Diverse originele details 
uit het oorspronkelijke bouwjaar 1901 zorgen voor de zo kenmerkende uitstraling; zowel aan de 
binnen- als buitenzijde. Paneeldeuren met prachtige architraven; ornamentenplafonds, hal met 
marmeren (bianco-carrara) vloer, glas-in-lood, marmeren schouwen, sierlijsten en parketvloer. De 
fraai aangelegde hoektuin geeft het pand extra cachet.




Het centrum van Nijmegen en alle denkbare voorzieningen zijn op loopafstand gelegen of zijn per fiets 
in no-time bereikbaar; denk aan het centraal station, de universiteit en de ziekenhuizen. En met de 
auto bent u snel en makkelijk via de uitvalswegen verbonden met het landelijk wegennet (A73 en 
A15 ). Bushalte nabij.




De woning heeft een gemengde bestemming waardoor wonen én werken (of een combinatie daarvan) 
mogelijk is. Praktijk, studio of kantoor aan huis is perfect realiseerbaar. Maar het volledig gebruik als 
bijvoorbeeld kantoor, dienstverlening, detailhandel, maatschappelijke functie en zelfs horeca zijn, met 
inachtneming van de geldende regels, toegestaan.




Het naastgelegen pand (Groesbeekseweg 70) wordt ook aangeboden. Een unieke mogelijkheid om 
beide panden te verwerven. Het buurpand heeft dezelfde bestemming waardoor er oneindig veel 
combinaties van gebruik mogelijk zijn. Beide panden zijn onderdeel van een huizenblok dat in 1901 
tegelijkertijd en in dezelfde stijl is gebouwd. 


Driessen Makelaardij: vertrouwd en ondernemend in de regio



Kenmerken


en verdere gegevens

Bouwjaar: 1901 Woonoppervlakte: 266 m² Perceeloppervlakte: 197 m²

Hierdoor is het samenvoegen/koppelen van de twee aangeboden panden tot een twee-eenheid, 
uitstekend te realiseren.




Indeling:




Onderverdieping: het pand is geheel onderkelderd en verdeeld over vier ruimtes. Er zijn tal van berg- en 
provisiemogelijkheden, een stookruimte en een kelder met buitenentree; ideaal te gebruiken als 
fietsenberging.




Begane grond: entree; vestibule en fraaie hal met marmeren vloer en statige trappartij. Voorts een toilet, 
toegang tot de kelders en de overige vertrekken.




Ruime woonkamer-en-suite met de originele ornamenten plafonds, ruime erker, twee schouwen en een 
monumentale parketvloer. Ook op de begane grond een werkkamer/kantoor (naast de entree) en de 
functionele eetkeuken met toegang tot binnenplaats.




Eerste verdieping: fraaie bordestrap met toiletruimte en bovenaan een vaste kast; overloop; vier 
(slaap)kamers van respectievelijk 11, 18, 21 en 21 m². De twee grote kamers beschikken over diverse 
vaste kasten en een schouw. De hoekkamer heeft toegang tot een ruim balkon. Alle kamers hebben nog 
de originele ornamentenplafonds.
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Kenmerken


Bijzonderheden

Bouwjaar: 1901 Woonoppervlakte: 266 m² Perceeloppervlakte: 197 m²



Tweede verdieping: bordestrap naar overloop; drie (slaap)kamers met sfeervolle raampartijen en een 
praktisch ingerichte keuken. Aansluitend een badkamer met toilet en douche.




Bijzonderheden:




- Centrale verwarming.

- 18 zonnepanelen.

- Airconditioning op de bovenste verdieping.

- Dakisolatie en gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing.

- Goed onderhouden en grotendeels in originele staat verkerend.

- Ruime vertrekken, hoge plafonds.

- Balkon, voortuin en binnenplaats.

- Gemengde bestemming.

- Goede bereikbaarheid.

- Toplocatie/zichtlocatie.
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Plattegrond


Begane grond
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Plattegrond


1e verdieping
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Foto's



Plattegrond


2e verdieping
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Foto's



Plattegrond


Kelder
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Kadastrale kaart


Nijmegen
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Locatie kaart

Van toepassing:

- NVM-model koopakte;

- 10% bankgarantie / waarborgsom.




De samenstelling van deze brochure is met zorg 
geschied. Desondanks kan aan de inhoud hiervan 
geen aansprakelijkheid worden ontleend. 




De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. 

De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het 
geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte.

De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen 
bij het uitvoeren van de meting.

Kadastrale gemeente: 

Sectie:

Perceelnummer:

Perceeloppervlakte:

Nijmegen

B

3162

197 m²

Deze kaart is noordgericht. Aan dit uittreksel mogen 
geen maten worden ontleend. De auteursrechten zijn 
voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster en de 
openbare registers. 



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - lampen in trappenhuis X

 - lampen keuken en kantoren begane grond X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - Gordijnen, gordijnrails en vitragepanelen kantoren begane grond X

 - zonwering binnen, kantoor met erker en kantoor uitzicht 1e 
verdieping

X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - traploper en roeden X

 

Overig, te weten

 - glazen vergaderzaaltafel en acht stoelen X

 - zwart-witte kastjes kantoor met erker (begane grond) X

 - overige inrichting kantoren begane gronden vlinderstoelen keuken 
begane grond

X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - koelkast keuken bovenetage X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Rookmelders X

Airconditioning X

Zonnepanelen X

 

Tuin - Bebouwing

werkbank in kelder X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - planten, potten en tafeltje patio X

 

Lijst van zaken
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Voor meer informatie 
staan wij graag voor u 
klaar!

DE HYPOTHEEK SHOP
Altijd dichtbij met financieel totaal advies!

 Keuze uit alle hypotheekverstrekkers
 Geen maandelijkse abonnementskosten
 Lagere bemiddelingskosten dan veel andere hypotheekkantoren
 Onafhankelijk, persoonlijk en deskundig financieel advies
 Afspraak ook buiten kantoortijd mogelijk

Maak ook gebruik van het beste financiële advies in 
Nijmegen. Neem vrijblijvend contact op met De 
Hypotheekshop Nijmegen, telefoon (024) 3999933.

Het eerste gesprek is 
kosteloos!

Sint Annastraat 18


6524 GC Nijmegen


024 360 70 55


nijmegen@driessenmakelaardij.nl
Sint Annastraat 18  6524 GC Nijmegen


T (024) 360 7055

nijmegen@driessenmakelaardij.nl


