
Tussen de landerijen geleden 
vrijstaande woning op een 
perceel van 1970 m2 eigen 
grond.

IDSINGHSWEG 5

9365 PJ NIEBERT

€ 349.000 K.K.



INLEIDING

IDSINGHSWEG 5, 9365 PJ NIEBERT


Op een idyllische plek staat dit vrijstaand woonboerderijtje op een kavel van 1970 m² 
eigen grond.




De woning staat aan een lang onverhard pad midden tussen de landerijen. Er is 
vrijstaand bijgebouw van 5 x 6,5 meter welke is gebruikt als atelier en werkruimte met 
een aangebouwde berging 2,6 x 2,6 meter, ruime carport en een veranda.




De traditioneel gebouwde woning is van 1972, er zijn houten kozijnen waarvan sommige 
roede verdeeld en er is deels dubbel glas of er is gebruik gemaakt van voorzetramen. 




Het bijgebouw is in gebruik geweest als atelier en heeft een afmeting van 5 x  6,5 meter. 
Er ligt een met dakpannen gedekt zadeldak.

Verdieping: beloopbare zolderruimte.

Er is een aangebouwde berging en een ruime carport.




FOTO' S




LIGGING EN INDELING

IDSINGHSWEG 5, 9365 PJ NIEBERT


Begane grond

Achter entree, gang, slaapkamer, toilet met fontein, badkamer met ligbad, wastafel en 
douche, woongedeelte met voorkamer, zitkamer en keuken. Alles nog in de jaren 70 stijl 
met houten vloeren, schoonmetselwerk, wat grover pleisterwerk, balken plafond, 
houtwerk aan de wand in de keuken, authentieke groene wandtegels en roodbruine 
vloertegels in het toilet en in de badkamer.






- Spouwmuren

- Houten vloeren

- Houten kozijnen 

- Radiatoren, CV ketel van 2012

- Op de verdieping geen verwarming (zolder)

- Meterkast met 6 groepen, geen aardlekschakelaar

- IBA aansluiting

- Eterniet beplating dakbeschot






Eerste verdieping

Zolderruimte en d.m.v. een losse trap bereikbaar.






Tuin

leuke tuin met veel terrasjes en bloemperken, met gazon, fruitbomen, een 
kastanjeboom, struiken etc.






Bijzonderheden

Heerlijk vrij wonen, je kunt dit geheel naar eigen wens moderniseren.

De omgeving nodigt echt uit om te fietsen en wandelen in de natuurgebieden van het 
Groninger landschap.

Het dorp ligt op ca. 5 autominuten van Leek en Marum, waar vrijwel alle voorzieningen 
zijn. Drachten is gelegen op circa 10 autominuten en de stad Groningen op circa 20 
autominuten.
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Overdracht

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Aanvaarding Direct

 

Bouw

Type object Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1972

Dakbedekking Asbest

Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 1.970 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 101 m²

Inhoud 390 m³

Oppervlakte externe bergruimte 61 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamer)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Nabij school

Nabij snelweg

Open ligging

Platteland

Vrij uitzicht

 

Tuin

Type Tuin rondom

Staat Verwaarloosd

 

Energieverbruik

Energielabel F

KENMERKEN




 

CV ketel

Bouwjaar 2012

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Open haard

Heeft een open haard Ja

Tuin aanwezig Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




GOOGLE MAPS




Raadhuisstraat 17

9363 CB Marum

0594-643034


info@makelaardijreinette.nl


