
Vrijstaande royale woning met 
aangebouwde garage/schuur in 
het centrum gelegen.

DE OLMEN 1

9363 CP MARUM

€ 425.000 K.K.



INLEIDING

DE OLMEN 1, 9363 CP MARUM


Deze royale vrijstaande woning met ruime garage en tuinschuur staat in het centrum van 
het gezellige dorp op een kavel van circa 680 m².

Deze  woning biedt u een royale slaapkamer en badkamer op de begane grond. De 
woning is het enige woonhuis met dit adres, het grenst aan een (parkeer) plein waar 
voorgaande jaren de wekelijkse markt was.

De  traditioneel gebouwde woning is 8 meter breed en 11,4 meter lang, boven zijn 2 
grote slaapkamers. De woning is gebouwd in 1978 met spouwmuren, de kozijnen zijn 
van hout met dubbel glas. De badkamer is luxe en 5 jaar geleden gemoderniseerd. Op 
het dak liggen glazuur dakpannen.

De  ligging is ideaal, er zijn in de directe omgeving voldoende winkels, er is goed 
openbaar vervoer, de nieuwe brede school wordt na de zomervakantie in gebruik 
genomen, er is een openluchtzwembad, voldoende mogelijkheden om te sporten, 
huisartsen praktijken, tandarts en fysiopraktijk bij elkaar.  

De  A7  brengt je in korte tijd naar Drachten, Heerenveen, Leeuwarden, Groningen en 
Assen.

De omgeving nodigt uit tot wandelen en fietsen.




LIGGING EN INDELING

DE OLMEN 1, 9363 CP MARUM


Begane grond

entree, ruime vide-hal, rechts deur naar 
de slaapkamer met toegang tot de 
moderne badkamer voorzien van 
douche, wastafel en toilet, vanuit de hal 
links naar de zonnige woonkamer met 
gashaard, open keuken met keuken in 
rechte opstelling met keramische 
kookplaat, combimagnetron en RVS 
afzuigkap, vaatwasser en koelkast.

De royale bijkeuken is 4 meter lang en 
is geheel betegeld, er is een stortbak, 
aansluitingen voor de wasmachine, 
kastruimte, een ingebouwde kast en 
hier is het toilet met fontein. Vanuit de 
bijkeuken naar de garage, deze is zeer 
royaal heeft een lengte van 9,3 meter 
en daarboven een zolder.




Eerste verdieping

vide met overloop, ingebouwde berging 
(CV ruimte), toilet en aan beide kanten 
een royale slaapkamer waarvan een met 
balkon en wastafel, er zijn in beide 
slaapkamers vaste kasten.




Tuin

er is een ruime zonnige tuin rondom 
met gazon, borders met vaste planten, 
enkele bomen, royaal terras op het 
westen en een haag.




Bijzonderheden

Royale woning in het centrum

Slaapkamer en badkamer beneden

Twee riante slaapkamers boven

Badkamer gemoderniseerd

Grote garage met zolder

Tuinschuur

Glazuur dakpannen



Overdracht

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1978

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Dwarskap

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 670 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 142,3 m²

Inhoud 704 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

32 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In centrum

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

 

Tuin

Type Tuin rondom

Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel C

KENMERKEN




 

CV ketel

CV ketel Nefit

Bouwjaar 1996

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Zonneboiler

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




GOOGLE MAPS




Raadhuisstraat 17

9363 CB Marum

0594-643034


info@makelaardijreinette.nl


