
Starters opgelet!!  



- Kunststof kozijnen

- 4 Slaapkamers

- 16 Zonnepanelen 

- 122 m2 Woonoppervlak

- Energielabel B

'T VEER 26 1

9351 DH LEEK

€ 247.500 K.K.



INLEIDING

'T VEER 26 1, 9351 DH LEEK


In een fijne rustige kindvriendelijke buurt staat deze goed onderhouden tussenwoning 
met drie slaapkamers op de eerste verdieping en dakterras en vaste trap naar vierde 
slaapkamer en berging.

De kavel is 146 m², er is een mandelig pad aan de achterzijde.




16 zonnepanelen

Screens, rolluiken, horren

Waterontharder

In 2006 uitgebouwd, ook boven 

Bijna geheel kunststof kozijnen

HR++ glas ( behalve raam bijkeuken, balkondeur en buitendeur achter )

Vloerverwarming badkamer 2019

CV ketel REMEHA 2015

Energielabel B

Meterkast vernieuwd in 2006

Plat dak stenen schuur 2020



LIGGING EN INDELING

'T VEER 26 1, 9351 DH LEEK


Bij het kopen van deze woning ontvangt 
u € 4.000 SNN subsidie die de verkoper 
toegezegd heeft gekregen.

Dit kunt u gebruiken voor 
energiebesparende maatregelen.




De woning ligt in een kindvriendelijke 
woonwijk op korte afstand van scholen, 
winkels en sportvoorzieningen. De A7 is 
op 5 minuten rijden en brengt u in 
korte tijd naar Groningen, Assen en 
Drachten.

Het landgoed "Nienoord " zorgt voor 
vele uren wandelplezier, zwemmen in 
het subtropisch zwemkasteel en het 
attractiepark.




Begane grond

entree, moderne meterkast geplaatst in 
2006, toilet met fontein en trapopgang. 
Er ligt marmoleum in de woonkamer, 
keuken en hal inclusief de trap en 
overloop. De woonkamer heeft een 
kunststofkozijn aan de voorzijde met 
HR++ glas, aan de achterzijde is de 
schuifpui, er is een lambrisering en 
behang op de muren. De open keuken 
met eiland is voorzien van 
inbouwapparatuur met een koelkast, 
oven, magnetron, inductie kookplaat, 
afzuigkap en vaatwasser.

De bijkeuken is betegeld en er is 
genoeg ruimte voor de wasmachine en 
droger, zelfs voor een extra vriezer is er 
ruimte, achterdeur naar de 
overkapping.

Er is een aangebouwde stenen schuur 
met ruimte voor de fietsen etc.



LIGGING EN INDELING

'T VEER 26 1, 9351 DH LEEK


Eerste verdieping

overloop, hier ligt laminaat. De 
badkamer is modern uitgevoerd en fraai 
betegeld. Er is een spiegelkast, 
wastafelmeubel met waskom, hangkast, 
toilet en douche. Er zijn drie 
slaapkamers waarvan een met deur naar 
het dakterras, deze is voorzien van 
vlonderplanken en er is een hekwerk 
rondom.




Tweede verdieping

Vaste trap naar overloop, berging en 
vierde slaapkamer met dakraam en 
dakkapel.




Tuin

de voortuin op het noordwesten is mooi 
aangelegd en heeft o.a.  vaste planten 
en een vlaggenmast, de achtertuin op 
het zuiden is geheel bestraat en heeft 
een terras met een luxe overkapping en 
een extra aangebouwde stenen schuur.




Balkon

Er is een dakterras met vlondervloer en 
hekwerk rondom. Te bereiken vanuit de 
slaapkamer op de eerste verdieping.



Overdracht

Vraagprijs € 247.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1973

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Dwarskap

Isolatievormen Dubbel glas

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 165 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 121,8 m²

Inhoud 429 m³

Oppervlakte externe bergruimte 10,2 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

20,8 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

 

Tuin

Type Voortuin

Oriëntering Noord west

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Oriëntering Zuiden

KENMERKEN




Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

CV ketel Remeha

Bouwjaar 2015

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft een schuifpui Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




GOOGLE MAPS




Raadhuisstraat 17

9363 CB Marum

0594-643034


info@makelaardijreinette.nl


