
Op een geweldige plek staat 
deze vrijstaande woning.

OUDE ZUIDERWEG 5

9351 PE LEEK

€ 465.000 K.K.



INLEIDING

OUDE ZUIDERWEG 5, 9351 PE LEEK


Een droom locatie! Tegenover het "Groevebos” staat een lieflijk huis op een perceel van 
4065 m² met bomen en een grote vijver. En dit alles op fietsafstand van het centrum van 
Leek en scholen. Je loopt  zo naar Landgoed Nienoord en via de verharde weg naar het 
sportpark Rodenburg en Grootwinkel plein Leek.

Dit zijn van die plekjes waar je waarschijnlijk helemaal niet weet dat ze er zijn.




Het huis is eenvoudig en daar moet ook het nodige nog aan gedaan worden, maar zo'n 
fantastische plek is je of nooit of slechts 1x gegund.




De woning is gebouwd in 1912, heeft spouwmuren, houten kozijnen met dubbel glas, 
verwarming middels radiatoren en er liggen glazuur pannen en isolatieplaten op het dak.

Er zijn twee vrijstaande schuren achter op het terrein, resp. 10,5 x 6,5 meter en de 
andere is 6,9 x 5,9 meter. Er is een pad rondom de vijver en een garage met berging.







LIGGING EN INDELING

OUDE ZUIDERWEG 5, 9351 PE LEEK


Begane grond

Entree aan de zijkant van de woning, 
hal met meterkast ( vier groepen ) toilet 
en trapopgang, woonkamer aan de 
voorzijde met twee roede verdeelde 
ramen, er is een schouw maar het 
rookkanaal wordt niet meer gebruikt. 
Vanuit de hal naar de woonkeuken, 
deze is royaal 5,45 x 3,38 meter met 
een kelder. Toegang naar de bijkeuken 
met buitendeur, aansluitingen voor 
wasmachine en droger. Badkamer met 
douche en wastafel.




Je kan vanuit de keuken ook naar het 
kantoor.




Eerste verdieping

Overloop met bergruimte, er zijn twee 
slaapkamers waarvan de achterste met 
dakkapel en berging met 2e dakkapel. 
Zowel op de overloop als in beide 
kamers zijn vaste kasten.




Tuin

er is een vrijstaande  garage met aan de 
achterzijde een berging. Er zijn veel 
bomen en dat geeft je ook echt het 
gevoel dat je bijna in het bos woont, 
achterop het terrein is de enorme vijver 
met een pad erom heen. Je kan hier in 
de winter als het heeft gevroren ook 
heerlijk schaatsen. Er zijn nog een 
tweetal schuren.




Bijzonderheden

Fantastische plek

Groot perceel 4065 m2 eigen grond

CV ketel 2019, geplaatst in 2021

Meterkast 4 groepen

Twee slaapkamers boven 

Houten tuinhuis



Overdracht

Vraagprijs € 465.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1912

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 4.065 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 95 m²

Inhoud 362 m³

Oppervlakte externe bergruimte 139 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

1 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan bosrand

Aan rustige weg

Beschutte ligging

In bosrijke omgeving

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

 

Tuin

Type Tuin rondom

 

KENMERKEN




Energieverbruik

Energielabel G

 

CV ketel

CV ketel Intergas

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2019

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

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


