
Leuke tussenwoning met 3 
slaapkamers, diepe achteruin 
met achterom. 




Uitermate geschikt voor 
STARTERS!!

DE DEEL 6

9356 CJ TOLBERT

€ 190.000 K.K.



INLEIDING

DE DEEL 6, 9356 CJ TOLBERT


STARTERS OPGELET !!



Aan De Deel 6 in Tolbert staat deze leuke tussenwoning te koop met een royale tuin op 
het zuidwesten. 

Het bouwjaar is 1976, er is vloerisolatie, grotendeels dubbel glas en er zijn spouwmuren.




Er is een goede busverbinding naar Groningen en Drachten.

In de nabije omgeving zijn alle voorzieningen, zoals lagere scholen met kinderopvang, 
voortgezet onderwijs, supermarkten, sportvoorzieningen. In het nabijgelegen Leek vind u 
Landgoed Nienoord met o.a. een overdekt zwembad. 




Aanvaarding kan per direct.

Hier geldt een zelfbewoningsplicht van 3 jaar.

Deze woning wordt verkocht via EERLIJK BIEDEN.



LIGGING EN INDELING

DE DEEL 6, 9356 CJ TOLBERT


Begane grond

entree, hal met meterkast , toilet en 
trapopgang. Woonkamer met zicht op 
de royale achtertuin, er ligt een 
laminaatvloer. De gesloten keuken heeft 
een eenvoudig aanrecht. Via de 
achterdeur naar de tuin.

De inpandige berging is te bereiken 
vanuit de keuken alsook vanaf de 
voorzijde.




Eerste verdieping

overloop, er zijn drie slaapkamers, 
( 12,6 m², 13 m² en 6,9 m² ) waarvan de 
slaapkamer aan de voorzijde een 
berging heeft. De badkamer is ruim, 
keurig betegeld en heeft een douche en 
wastafel, tevens is er een aansluiting 
voor de wasmachine.

Op de overloop is nog een bergruimte 
waar de Cv ketel is geïnstalleerd.




Tuin

Voortuin met grint en voetpad, de 
achtertuin op de zonkant met gazon. 

De achtertuin heeft de volledige diepte. 
Er is ook een achterom.




Bijzonderheden

Speelse indeling.

Bouwjaar 1976

Drie slaapkamers

Houten kozijnen

CV ketel vermoedelijk 2010

Zelfbewoningsplicht van drie jaar

Aanvaarding kan per direct




Gemeente Westerkwartier biedt een 
Starterslening aan. Voor meer 
informatie kunt u terecht op de website 
van de Gemeente Westerkwartier of 
SNN.



Overdracht

Vraagprijs € 190.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1976

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Dwarskap

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Spouwmuren

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 181 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 97 m²

Inhoud 340 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

9 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij school

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering West

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

KENMERKEN




CV ketel

CV ketel AWB

Bouwjaar 2010

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging 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


