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UW MAKELAAR

Beaufort ERA Makelaars is al ruim 35 jaar 
gevestigd in Nijmegen. Ervaring, kwaliteit 
en een No-nonsense aanpak zal je zeker 
aanspreken.

 

Of het gaat om de aankoop van je eerste 
appartement, je droomvilla, je eerste 
bedrijfsruimte als startend ondernemer of 
ben je CEO van een grootschalige 
organisatie, wij zijn er om je te helpen van 
begin tot eind tijdens het aanhuur, 
aankoop, verhuur of verkooptraject.




Wij zijn aangesloten bij NVM, NVM 
Business en het grootste internationale 
samenwerkingsverband van specialisten 
in Real Estate ERA. In Nederland werken 
wij met tientallen ERA Makelaars samen 
om jouw woning optimaal, snel en goed 
te verkopen.



OVER ERA

ERA is een internationaal samenwerkingsverband 
van kwaliteitsmakelaars. 

ERA-makelaars werken volgens een uitgekiend 
geïntegreerd marketingsysteem.

Daardoor weten zij de meeste en meest hechte 
relaties met woonconsumenten tot stand te 
brengen. ERA-makelaars zijn empatisch. Ze 
werken vanuit de behoefte van de opdrachtgever, 
maar ook vanuit hun eigen gedrevenheid om full 
service te bieden. Als opdrachtgever wordt al het 
werk u uit handen genomen. U kunt zich richten 
op de volgende fase in uw leven.

De meerwaarde van een ERA-makelaar

Een huis verkopen tegen het beste resultaat is 
vakwerk. Vooraf is het een kwestie van vertrouwen, 
achteraf heeft u het bewijs. ERA-makelaars leggen 
u vooraf uitgebreid uit wat er komt kijken bij de 
verkoop van een huis. Bovendien maken zij 
inzichtelijk, aan de

hand van uw behoeften, wat het voordeel is van de

individueel op maat gemaakte dienstverlening van 

ERA. Sterk door Service! is ons motto.

De voordelen van een ERA-makelaar

Om maar een paar te noemen van de 10 voordelen 
van het (ver)kopen van uw huis met een ERA-
makelaar: het levert u gemak, tijd, zekerheid, 
gemoedsrust, effect en veiligheid op. De ERA-
makelaar loopt voorop met innovatieve methoden 
om uw huis te verkopen. Hij is daarbij gefocust op uw 
behoeften en het behalen van het hoogst haalbare 
resultaat, namelijk de beste prijs.

Bovendien geniet je als koper van een huis met 

ERA garantie van de zekerheid van kostendekkende

reparaties op installaties en apparatuur. ERA-
makelaars waarderen hun klanten en blijven bij met de 
markt. Anders dan andere makelaars, verkopen ERA-
makelaars de helft van hun huizen binnen zes 
maanden dankzij een efficiënt verkoopactieplan en 
een unieke marketingmix.
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KENMERKEN

Soort woning eengezinswoning
Bouwtype tussenwoning
Status beschikbaar
Bouwjaar 2008
Energielabel A
Ligging aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging
Woonoppervlakte 146 m²
Perceeloppervlakte 166 m²
Inhoud 507 m³
Totaal aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 4
Tuin zuidoost



OMSCHRIJVING
Wonen in het populaire Nijmegen Noord in een gasloze woning met volwaardige grondwarmtepomp en een 
luxe zolder? Plan nu een bezichtiging voor deze lichte eengezinswoning met voor- en achtertuin, 3 zeer 
ruime slaapkamers (met mogelijkheid tot 5) gelegen in een kindvriendelijke wijk vol faciliteiten.




Begane grond:

Entree, hal, meterkast, zwevend toilet met fonteintje, trapopgang naar 1e verdieping, L-vormige woonkamer 
met plavuizen, ruime bergkast met warmtepomp, open keuken met diverse inbouwapparatuur waaronder 
een vaatwasser, combimagnetron, 5 pits inductiekookplaat, koelkast, vriezer en afzuigschouw. Toegang tot 
de zonnige tuin door middel van een schuifpui.




1e verdieping:

Overloop, zeer ruime masterbedroom met pvc-laminaat, ruime slaapkamer en een badkamer van alle 
gemakken voorzien; bad, douchecabine, zwevend toilet en wastafelmeubel. De masterbedroom is eventueel 
te splitsen in 2 kamers of biedt ruimte voor een walk incloset.




2e verdieping:

Voorzolder met wtw installatie en witgoedaansluiting. Een zeer ruime zolderkamer met brede dakkapel en op 
maat gemaakte inbouwkasten. De dakkapel heeft een elektrisch aangedreven rolluik (met de optie tot 
complete verduistering). Tevens is er de optie om een TV en speakers 'zwevend' op te hangen vanwege 
aanwezigheid ingebouwde kabelleidingen. Het is ook heel goed mogelijk om hier een 2e kamer te creëren.




Onderhoudsvriendelijke tuin op het zuidoosten met houten berging.




De gehele woning heeft vloerverwarming en wordt verwarmd door een volwaardige grondwarmtepomp 
(met verticale captatie). Dit type warmtepomp staat bekend als de allerbeste optie. In de zomer koelt deze 
ook de gehele woning waardoor het ook een aangename 22 graden blijft in de woonkamer wanneer het 
buiten boven de 30 graden is. Indien je hierbij zonnepanelen aanschaft dan ben je voor de toekomst klaar. 
Geheel energie neutraal!




Nijmegen Noord – Oosterhout is gelegen op 10 minuten autoafstand van het centrum van Nijmegen. 
Fietsers zijn dankzij de 'Snelbinder' en de oude verkeersbrug zo in hartje Nijmegen of het Centraal Station. 
Ook is het heerlijk genieten op een zomerse dag aan de Lentse plas of een avondje naar de bioscoop 
(Pathé). Al met al een fijne plek om te wonen!




Bijzonderheden:

- Bouwjaar 2008

- Gebruiksoppervlakte wonen: ca. 146 m2

- Perceeloppervlakte: 166 m2

- Geen gasrekening

- Grondwarmtepomp (verticale captatie) van het merk Vaillant

- WTW installatie van het merk Vaillant

- Mechanische ventilatie

- Rolluiken

- Geheel geïsoleerd

- Mogelijkheid voor 5 slaapkamers

- Goede bereikbaarheid met auto, fiets en OV. Perfecte aansluiting op A15, A325 en dankzij de tweede 
Waalbrug 

        filevrij naar Nijmegen

- Op 10 minuten lopen vanaf de prachtige uiterwaarden van de Waal




- Alle dagelijkse voorziening op loopafstand, waaronder AH, Kruidvat en bakkerij.

- Diverse openbare voorzieningen zoals scholen, sportvoorzieningen, basisscholen, kinderopvang, sporthal, 

        dependance van het CWZ en wijkcentrum "De Klif"

- Aanvaarding kan snel

























BIJ U IN DE BUURT
Wonen in Nijmegen

Een kleine tweeduizend jaar geleden streken de 
Romeinen neer op een voor hen strategisch 
interessante plek. Van een ''gewone'' heuvel aan 
de rivier maakten ze een bruisende nederzetting 
die zich in de loop der jaren ontwikkelde in de 
levendige stad zoals we die vandaag kennen. 




Door de recente ontwikkelingen in Nijmegen 
Noord en het Waalfront is Nijmegen niet meer de 
stad aan de Waal maar de stad waar de Waal 
doorheen stroomd.




Wie woont in Nijmegen ervaart de rijke historie, 
omgeven door glooiende natuur. De prachtige 
natuur in het Rijk van Nijmegen is heerlijk om door 
te wandelen of fietsen. Uitgestrekte bossen, 
heidevelden en stille vennetjes, de schoonheid 
van de natuur zal je verbazen.



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Inbouwkasten zolderkamer X

 - Boekenkast logeerkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 - TV Zolderkamer (Panasonic TX-50CX800) X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Badkamerspiegel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaatmee Ter overname

- vlaggenmast(houder) X

LIJST VAN ZAKEN



KANTOORGEGEVENS

Frans Scholl

RMT / RT  NVM Makelaar

024 360 6900

info@beaufortmakelaars.nl

Beaufort ERA Makelaars
Oranjesingel 21 

6511 NM Nijmegen



024 360 6900

info@beaufortmakelaars.nl


