
Semibungalow met 
aangebouwde garage op een 
hoekperceel.

TURFSTRAAT 4

9367 RG DE WILP

€ 339.000 K.K.



INLEIDING

TURFSTRAAT 4, 9367 RG DE WILP


In een rustige straat op een hoeklocatie staat deze goed onderhouden en 
gemoderniseerde vrijstaande semibungalow met een aangebouwde stenen garage op een 
perceel van 463 m².

De keuken is 1,5 jaar geleden vervangen en in 2021 is de badkamer compleet vernieuwd. 
Op de begane grond is een slaapkamer en de douche met wastafel. Er is geheel dubbel 
glas, beneden zijn de vloeren van hout en beton, de verdiepingsvloer is van hout.

De pellet kachel is ter overname, alle wanden zijn gestuukt of met sierpleister. 

De Wilp heeft een bloeiend verenigingsleven en voorzieningen zoals integraal kind 
centrum, dorpshuis, sportverenigingen, huisartsenpraktijk en een buurtsuper. Voor 
overige voorzieningen kunt u terecht in het nabijgelegen Marum, Ureterp of Bakkeveen. 
De ligging nabij de A7 is ideaal, u rijdt in korte tijd naar Drachten, Heerenveen, 
Groningen of Assen.




LIGGING EN INDELING

TURFSTRAAT 4, 9367 RG DE WILP


Begane grond

Entree, hal met toilet met fontein en 
trapopgang, lichte woonkamer met 
tuindeur naar het terras en pellet kachel 
( ter overname, anders gaat het mee ), 
op de vloer ligt laminaat. De half open 
woonkeuken is nog maar kort geleden 
voorzien van een nieuwe strakke 
keuken met inbouwapparatuur 
uitgevoerd in hoogglans witte kasten en 
lades en een grijs betonlook 
aanrechtblad. Inbouwapparatuur 
bestaat uit een combi magnetron, 
koelkast, vaatwasser, gaskookplaat en 
afzuigkap. De royale bijkeuken is zowel 
vanuit de gang als de keuken te 
bereiken. Keurig betegeld en ruimte 
voor wasmachine en wasdroger.

Er is een badkamer beneden met 
douchecabine en wastafel, ook is er een 
slaapkamer op de begane grond met 
vaste kast.

Achterhal en toegang naar de 
aangebouwde garage, deze heeft een 
zolder waar ook de CV ketel is 
geïnstalleerd. Nokhoogte is hier 1,9 
meter.






Eerste verdieping

Vide, overloop met aan beide zijden een 
slaapkamer met vaste kast (en), er is 
een moderne luxe badkamer van 2021 
voorzien van een dakkapel met 
daaronder het ligbad, wastafelmeubel, 
inloopdouche en tweede toilet. Op 
zowel de overloop als beide 
slaapkamers ligt laminaat. 



LIGGING EN INDELING

TURFSTRAAT 4, 9367 RG DE WILP


Tuin

De tuin rondom is voorzien van 
bestrating, een oprit, gazon, 
beplanting, bomen en struiken. De 
ligging is op het zuidwesten, daardoor 
volop gelegenheid om in de zon te 
zitten.




Bijzonderheden

Badkamer en slaapkamer begane grond

Twee slaapkamers boven

Luxe strakke keuken

Moderne badkamer 1,5 jaar oud

Hoek locatie



Overdracht

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1976

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dubbel glas

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 463 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 132,4 m²

Inhoud 606 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

30 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

1,3 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In bosrijke omgeving

In woonwijk

Nabij school

Nabij snelweg

 

Tuin

Type Tuin rondom

Oriëntering Zuid-west

Staat Normaal

KENMERKEN




 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel AWB

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2014

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




GOOGLE MAPS




Raadhuisstraat 17

9363 CB Marum

0594-643034


info@makelaardijreinette.nl


