
Vrijstaande woning met 
aangebouwde stenen garage op 
een kavel van 554 m2 eigen 
grond in een rusige wijk 
gelegen.

HETSMASTRAAT 5

9865 BL OPENDE

€ 375.000 K.K.



INLEIDING

HETSMASTRAAT 5, 9865 BL OPENDE


Vrijstaande goed onderhouden woning met aangebouwde garage op een kavel van 554 
m². De woning is gebouwd in 1978 en heeft een woonoppervlak van 127 m². De 
aangebouwde garage heeft een extra loopdeur en een zolder. Op de begane grond is een 
extra slaapkamer / werkkamer. 




Het dorp Opende ligt op de rand van een zandplateau en het landschap kenmerkt zich 
door houtsingels, restanten van heidevelden en bos. Het dorp heeft een rijk 
verenigingsleven en diverse voorzieningen als supermarkt, MFC, een theater, scholen en 
sportaccommodaties. Ook op recreatief gebied biedt Opende veel mogelijkheden. Naast 
de zwemplas Strandheem kent het gebied ook natuurgebieden als Jilt Dijksheide, 
Haarsterbos, Curringheveld en de Doezumermieden. In dit laatste natuurgebied ligt ook 
het 'blote voetenpad'. 



LIGGING EN INDELING

HETSMASTRAAT 5, 9865 BL OPENDE


Op korte afstand bevindt zich ook 
Surhuisterveen met alle voorzieningen 
die wenselijk zijn. Het landhuis heeft 
een centrale ligging op slechts 5 
minuten van de A7. Slechts 10 minuten 
vanaf Drachten en 25 minuten vanaf 
Groningen. 




Begane grond

entree, hal met toilet met fontein, 
trapopgang en meterkast, lichte 
woonkamer met veel raampartijen, een 
open haard en balken plafond. De 
muren zijn strak gestuukt, op de vloer 
ligt laminaat. De achterzijde van de 
woning leent zich prima om een stuk 
bij/aan te bouwen of om een fijne 
tuinkamer te plaatsen. De woonkamer 
staat in open verbinding met de 
keuken. Deze is voorzien van een 
gaskookplaat, afzuigkap en koelkast. 
De kasten en lades bieden genoeg 
opbergruimte. Op de vloer liggen 
antraciet tegels.




De bijkeuken is betegeld en heeft 
aansluitingen voor o.a. de wasmachine, 
er is een deur naar de tuin en naar de 
garage.

De garage met spouwmuur heeft een 
kanteldeur en een loopdeur, er is een 
houten trap naar de zolder met 
dakraam.



LIGGING EN INDELING

HETSMASTRAAT 5, 9865 BL OPENDE


Eerste verdieping

Overloop met vide en berging, er zijn 
twee slaapkamers met vaste kasten, de 
badkamer is voorzien van een wastafel 
en inloopdouche en heeft een dakkapel.






Tuin

Er is een brede oprit geschikt voor 
meerdere auto's, voortuin op het zuiden 
met vaste planten  net als de zijtuin, de 
achtertuin heeft gazon, terras, 
vijverpartij en struiken. Er is nog een 
klein schuurtje.






Bijzonderheden

Goed onderhouden woning

Extra kamer op de begane grond

Gelegen in rustige woonwijk

CV ketel verwarmd

Open haard



Overdracht

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1978

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Muurisolatie

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 554 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 127,2 m²

Inhoud 502 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

20,8 m²

Oppervlakte externe bergruimte 11,1 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

2,7 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

 

Tuin

Type Tuin rondom

KENMERKEN




Staat Goed onderhouden

 

CV ketel

CV ketel Bosch

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2015

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Heeft kabel-tv Ja

Heeft een rookkanaal Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




GOOGLE MAPS




Raadhuisstraat 17

9363 CB Marum

0594-643034


info@makelaardijreinette.nl


