P
Op een unieke plek aan de noordkant van de waal op
fietsafstand van de binnenstad van Nijmegen ligt de
geweldige wijk Plantjevlag. Deze locatie aan de rand van
Lent, is het ideale uitgangspunt voor iedereen die wil
genieten van ruimte, groene omgeving en duurzaam
wonen met de gezellige binnenstad van Nijmegen op
steenworp afstand.
Aan de rand van Plantjevlag, aan het water, realiseert
GB4All Parkhof Lent, een unieke plek waarvoor we vier
droomhuizen hebben ontworpen. Naast het mooie buitenleven aan de Waal kan je genieten van het ruime aanbod
van winkels, scholen, sportvoorzieningen en recreatiemogelijkheden die Nijmegen en Lent te bieden hebben.

Mogelijke indeling:
Begane grond

De ligging van deze unieke locatie heeft een perfecte
verbinding naar alle delen van het land, voor zowel met de
auto, fiets, boot als met het openbaar vervoer.
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Zorgeloos wonen
Wonen op een locatie waar kinderen zich uren kunnen
vermaken in de natuur en de omgeving en waar jij kan
beginnen aan een nieuwe start met nieuwe buren en
misschien zelfs nieuwe vrienden. We bieden op deze
unieke locatie de mogelijkheid om een innovatieve
geschakelde woning te realiseren, met veel aandacht voor
groen, duurzaamheid en sfeer. GB4All is een
one-stop-shop: van bouwplan tot vergunning en sleuteloverdracht, we regelen alles voor je en staan altijd klaar
met tips en advies. Zo ontwikkelen we samen het huis van
jouw dromen die ook nog eens onderhoudsarm en
toekomstbestendig is. Dat noemen we zorgeloos wonen.
Voor deze locatie hebben we vier mooie woningen
ontworpen die nog geheel naar eigen smaak kunnen
worden ingedeeld. Dit is een eerste sfeerimpressie die past
binnen het bestemmingsplan van deze locatie.

1e Verdieping

beg. grond
1e verd.
2e verd. optie
totaal

BVO (m2)
53,6
53,6
27,7
134,9

2e Verdieping (optioneel)

type B

type A

type A
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G.O.(m2)
45,5
45,5
22,2
113,1

type C
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Standaard worden de woningen uitgevoerd in twee bouwlagen met de
mogelijkheid om de woning uit te breiden met een extra verdieping.
De woningen zijn zeer energiezuinig en kan optioneel bijna-0-op-de-meter
worden gerealiseerd.
Zowel binnen als buiten bieden deze woningen veel mogelijkheden om de
woning geheel aan je wensen aan te passen.
Denk zelf mee over de uitbouwmogelijkheden en indelingsvarianten.
Laat je informeren over de diverse mogelijkheden!

www.parkhof-Lent.nl

