
Appartement
Nijmegen





Drie-kamer 
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Landelijk wonen met Witte Rentmeesters & Makelaars

nabij het centrum van Nijmegen



Het appartement ligt fraai aan het Julianapark.



Het appartement is gelegen op de bovenste etage 
en heeft een ruim balkon, een eigen parkeerplaats 
achter het complex en een (fietsen)berging op de 
begane grond.  



































Het appartement is centraal in Nijmegen gelegen. Het centrum, 
de Radboud Universiteit, het Centraal Station zijn binnen enkele kilometers 
bereikbaar. 













Plattegrond





Nijmegen en omgeving
Nijmegen is de oudste stad van Nederland. De stad ligt grotendeels op de 
zuidelijke oever van de Waal. Nijmegen heeft een lange geschiedenis die meer 
dan 2000 jaar teruggaat. Als Ulpia Noviomagus Batavorum kreeg het rond 
het jaar 100 marktrechten. In 1230 werd Nijmegen vrije rijksstad en in 1402 
hanzestad. Nadat Nijmegen tussen 1655 en 1679 al eens een Kwartierlijke 
Academie huisvestte is de stad sinds de komst van de Katholieke Universiteit 
(de huidige Radboud Universiteit) in 1923 een universiteitsstad. 

De Radboud Universiteit bevindt zich op zo’n 3 km van het appartement.
Naast deze universiteit kent Nijmegen een aantal basisscholen en scholen  
voor het middelbaar onderwijs. Ook is er de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN) en een regionaal opleidingscentrum (ROC) voor het 
middelbaar beroepsonderwijs gevestigd.

Nijmegen is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.  Naast een goed 
netwerk van stads- en streekvervoer per bus telt Nijmegen vijf treinstations. 
Nijmegen Centraal Station is op zo’n 1,3 km loopafstand van het appartement.  
Voor de sportieveling is er een 17 km lange fietssnelweg. Deze verbindt 
Nijmegen met Arnhem. Het is een vrijliggende snelfietsroute waar fietsers niet 
hoeven te wachten bij verkeerslichten. 

In de directe omgeving van de stad Nijmegen treft men natuurgebieden aan 
met een grote verscheidenheid aan landschapstypen: langs de Waal en de 
Maas uiterwaarden met slingerende dijken, plassen en weilanden, glooiende 
stuwwallen begroeid met gemengde bossen en in de dalen een 
beekvegetatie, moerassige graslanden, heidevelden en schrale 
blauwgraslanden. 

Kaart - Google maps



Indeling
Complex
Het complex heeft een afgesloten hoofdentree. Op de begane grond is een 
berging en een lift die toegang geeft tot de derde woonlaag/galerij. 

Appartement
Entree, gang met toilet. L-vormige ruime woonkamer met gashaard en half open 
keuken, voorzien van diverse inbouwapppartuur (kookplaat, vaatwasser, 
koelkast). Het appartement heeft een tweetal slaapkamers en een badkamer die 
is voorzien van een ligbad, vaste wastafel en wasmachine aansluiting.

Berging
(Fiets)berging op de begane grond van het appartementencomplex ca. 5m². 

Buitenruimte
Balkon
Vanuit de woonkamer is er toegang tot het grote balkon met fraai uitzicht over 
het Julianapark. 

Parkeerplaats
Aan de achterzijde van het appartement is er een eigen parkeerplaats. 

Vereniging van Eigenaren
Kenmerken
De Vereniging van Eigenaren is actief.
Ze zijn voorzien van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en hebben 
periodieke vergaderingen.
De maandelijkse bijdrage bedraagt € 133,07 en er is voor dit appartement een 
reserve aandeel (per 1-1-2019) van € 5.464,00.

Daarnaast heeft de Vereniging van Eigenaren uiteraard een opstalverzekering en 
beschikt het over een MeerJarenOnderhoudsPlan. 

Bijzonderheden
Direct te aanvaarden. 



Feiten & Cijfers
In kort bestek
Van Gentstraat 78
6524 BE te Nijmegen

Kadastraal bekend: Nijmegen, sectie B, nummer 5466 A 17
Bouwjaar: 1990 
Kamers:  3 (waarvan 2 slaapkamers)

Maatvoering alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief
Woonoppervlakte: ca.       79,80 m² *
Overige inpandige ruimte: ca.         0,00 m² *
Gebouwgebonden ruimte ca.         8,00 m² *
Externe bergruimte: ca.         5,00 m² *
Bruto vloeroppervlak woning ca.       96,00 m² *
Bruto inhoud woning ca.     245,85 m³ *

Indeling
Appartement
Entree -  toilet - centrale hal - 2 slaapkamers - badkamer - keuken - woonkamer - balkon

Berging is inpandig in het appartementencomplex gevestigd. 

* De meting is gebaseerd op de NEN2580. De meting is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te 

passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meting sluit verschillen in meetuitkomsten 

niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Vraagprijs:   € 250.000,- k.k.





Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl

Witte Rentmeesters en Makelaars is een 
allround rentmeesterskantoor. Het accent 
in de werkzaamheden ligt op het beheer 
van particuliere landgoederen en de advi-
sering bij aan- en verkoop van agrarisch 
onroerend goed. De makelaardij vormt 
een logisch vervolg op deze activiteiten.  
Het betreft voornamelijk aan- en verkoop 
van bijzondere objecten in het exclusieve 
segment, zoals landgoederen, boerderijen 
en monumenten. 

Witte Rentmeesters en Makelaars is  
uitstekend ingevoerd op het gebied van 
landelijke objecten. Bij de begeleiding,  
het adviseren, onderhandelen en correct  
afwikkelen van de transacties maakt  
Witte Rentmeesters en Makelaars  
gebruik van de ruime ervaring die  
gedurende vele jaren is opgebouwd.


