
Vrijstaande woning met grote 
garage en berging.

IKEWEI 3

9247 AH URETERP

€ 339.000 K.K.



INLEIDING

IKEWEI 3, 9247 AH URETERP


Zeer goed onderhouden vrijstaande woning met berging en garage op een hoek locatie in 
het dorp Ureterp.




Bouwjaar van deze woning is 1962, maar sinds deze eigenaar er in 2002 is komen wonen 
is er veel gedaan aan de woning zoals: 

- voor en zijgevel zijn 2 jaar geleden gezandstraald en geïmpregneerd en opnieuw 
gevoegd

- er zijn kunststof dakgoten en windveren,  de regenpijpen zijn van zink

- 2018 muren geïsoleerd

- 10 jaar geleden zijn er boven draaikiep kozijnen van kunststof geplaatst

- geheel dubbel glas

- nieuwe garage van geïmpregneerd larikshout met betonvloer en nieuwe elektra

- nieuwe meterkast

- er zijn 14 zonnepanelen sinds april 2022




LIGGING EN INDELING

IKEWEI 3, 9247 AH URETERP


Begane grond

zijentree, ruime hal met trapopgang, 
meterkast en kast. Lichte L-vormige 
woonkamer met een Pellet kachel, 
strakke wanden en plafond en er ligt 
laminaat op de vloer, via openslaande 
tuindeuren kan je naar het terras. 
Luxaflex blijft achter. Via een toog naar 
de woonkeuken waar je makkelijk een 
eethoek in kwijt kunt. De keuken heeft 
een gaskookplaat, afzuigkap en een 
koelkast.

Via de hal ga je naar de bijkeuken met 
CV ketel in bergruimte, achterdeur, 
toegang tot het toilet en badkamer. De 
badkamer is voorzien van een douche, 
wastafel en ruimte voor de wasmachine 
en droger.




Eerste verdieping

overloop met kastruimte, tweede toilet 
en wastafelmeubel ( luxe ) en drie 
slaapkamers. Op twee slaapkamers is 
een ingebouwde kast en een 
slaapkamer heeft toegang tot het platte 
dak van de aanbouw. Ook boven alles 
keurig afgewerkt en licht en laminaat op 
de vloeren.




Tuin

voor is het grotendeels bestraat, verder 
een mooi aangelegde tuin met 
pergola's, vaste planten in borders een 
vijgenboom en een nieuwe zwart 
geïmpregneerde garage van larikshout 
en een berging met volière en veranda.

Er zijn twee opritten.



Overdracht

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1961

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Muurisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 392 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 108,7 m²

Inhoud 397 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

4 m²

Oppervlakte externe bergruimte 33,5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Tuin rondom

Oriëntering Zuidoost

Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel D

 

CV ketel

KENMERKEN




CV ketel Vaillant HR Solide VHR

Bouwjaar 2008

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Vrijstaande houten garage

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




GOOGLE MAPS




Raadhuisstraat 17

9363 CB Marum

0594-643034


info@makelaardijreinette.nl


