
STARTERS OPGELET !!



* Eind woning




* Diepe achtertuin




* Deels kunststof kozijnen

BURMANNIASTRAAT 40

9843 EL GRIJPSKERK

€ 195.000 K.K.



INLEIDING

BURMANNIASTRAAT 40, 9843 EL GRIJPSKERK


STARTERS OPGELET !!  



Aan Burmannialaan 40 in Grijpskerk staat deze eindwoning te koop met aangebouwde 
berging en achterom. Het bouwjaar is 1967, er is grotendeels dubbel glas en houten 
kozijnen, boven kunststof kozijnen en er zijn spouwmuren. Er zijn vier slaapkamers en er 
is een ruime zolder. De woning heeft een na geïsoleerde spouwmuur en er is 
bodemisolatie in de vorm van hydro korrels. 




Aanvaarding kan per direct.




Hier geldt een zelfbewoningsplicht van 3 jaar.

De kavel dient nog te worden uitgemeten en de kosten zijn voor de koper.

Er zijn 3 projectnotarissen waarvan er 1 kan worden gekozen. 

Deze woning wordt verkocht via EERLIJK BIEDEN. 




LIGGING EN INDELING

BURMANNIASTRAAT 40, 9843 EL GRIJPSKERK


HET DORP !!  Grijpskerk is een 
gemoedelijk dorp en heeft écht alle 
voorzieningen direct bij de hand. 
Scholen (zowel basis- áls voortgezet 
onderwijs), allerhande 'zorg', een ruim 
sportaanbod in het sportpark 'de 
Enk' (met o.a. voetbalvelden, de 
tennisbanen, een ijsbaan en een 
fierljep-accommodatie) én niet te 
vergeten het openluchtzwembad "De 
Griffioen" zijn allemaal in het dorp 
aanwezig. 




Grijpskerk ligt op 20 autominuten van 
Groningen, op 15 minuten van het 
prachtige Nationaal Park Lauwersmeer 
en heeft een uitstekende 
TREINVERBINDING (Groningen-
Leeuwarden).






Begane grond

Entree, hal met meterkast voorzien van 
4 groepen en twee aardlekschakelaars, 
trapopgang en trapkast. Doorzon 
woonkamer met laminaatvloeren en 
systeemplafond, de keuken is gesloten 
en heeft een eenvoudig keukenblok, 
bijkeuken/ berging met aansluitingen 
voor de wasmachine en droger, kraantje 
en een extra radiator. CV ketel Proline 
2011, buitendeur naar tuin.






Eerste verdieping

Overloop, vier slaapkamers waarvan 2 
royaal met een ingebouwde kast en de 
badkamer met douche, wastafel en 
radiator. De verdieping is voorzien van 
kunststof kozijnen met dubbel glas en 
een betonvloer.



LIGGING EN INDELING

BURMANNIASTRAAT 40, 9843 EL GRIJPSKERK


Tweede verdieping

Via vlizotrap naar zolder.






Tuin

De diepe achtertuin is geheel bestraat, 
aan de voorzijde zijn enkele borders 
met vaste planten.






Bijzonderheden:

Bouwjaar 1967

4 slaapkamers

Houten kozijnen begane grond en 
dubbel glas/ kleine raampjes enkel glas

Kunststof kozijnen verdieping met 
dubbel glas

CV ketel Proline 2011

Energielabel E

Zelfbewoningsplicht van drie jaar

De kavel dient nog te worden 
uitgemeten en de kosten zijn voor de 
koper

De woning wordt gekocht zoals ten 
tijde van de bezichtiging

Aanvaarding kan per direct.



Overdracht

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Aanvaarding Direct

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, eind woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1967

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Muurisolatie

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 220 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 88 m²

Inhoud 360 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

9 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Oosten

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering West

Tuin 2 - Staat Normaal

 

KENMERKEN




Energieverbruik

Energielabel E

 

CV ketel

CV ketel Nefit proline

Bouwjaar 2011

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




GOOGLE MAPS




Raadhuisstraat 17

9363 CB Marum

0594-643034


info@makelaardijreinette.nl


