
Tussenwoning met berging.

WENGEWEER 15

9883 PR OLDEHOVE

€ 155.000 K.K.



INLEIDING

WENGEWEER 15, 9883 PR OLDEHOVE


In het dorp Oldehove staat deze nette Starterswoning. Het betreft een tussenwoning met 
een aangebouwde berging. De woning staat tegenover een basisschool. Bouwjaar is 
1982.

Er zijn drie slaapkamers, het energielabel is B.

Zelfbewoningsplicht van drie jaar.

De kavel moet nog worden uitgemeten, kosten zijn voor de koper.




Omgeving

Oldehove ligt midden in het Groninger Landschap en vanaf de Buitensingel heb je de 
landerijen letterlijk om de hoek. Verder zijn alle dorpsvoorzieningen zoals basisscholen, 
kinderopvang, sportvelden, huisarts, autogarage & een zeer goed aangeschreven 
visrestaurant 't Kleine Oestertje, gewoon nog in het dorp zelf te vinden. Daarnaast is 
Oldehove bekend om haar twee historische molens die samen met een 15e -eeuwse kerk 
het aangezicht van het dorp bepalen. Verder is de stad Groningen met circa 20 
autominuten te bereiken.




LIGGING EN INDELING

WENGEWEER 15, 9883 PR OLDEHOVE


Begane grond

entree, hal met meterkast voorzien van 
5 groepen en twee aardlekschakelaars, 
toilet met fontein en trapopgang. Open 
keuken met eenvoudig keukenblok. Een 
Z - vormige woonkamer met 
vloerbedekking, grof stuukwerk en 
trapkast. Tussenportaal met 
aansluitingen voor de wasmachine en 
droger, daarachter is de berging.




Eerste verdieping

overloop, drie slaapkamers en een nette 
badkamer geheel betegeld met een 
douchecabine, wastafel, radiator en 
mechanische afzuiging. 




Tweede verdieping

Vaste trap naar zolder, royale hoogte. 
Hier is ook de cv-ketel opstelling. Deze 
royale zolderruimte is uitermate 
geschikt voor het realiseren van een 
extra slaap of werkkamer.




Tuin

de achtertuin is geheel bestraat en heeft 
een achterom. De voortuin gelegen op 
het westen is bestraat.




Bijzonderheden

Bouwjaar 1982

3 slaapkamers

Houten kozijnen en dubbel glas

CV ketel AWB 2019

Energielabel B

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 € 155.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1982

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 148 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 102 m²

Inhoud 370 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

10 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Platteland

 

Tuin

Type Voortuin

Oriëntering West

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Oriëntering Oosten

Tuin 2 - Staat Normaal

KENMERKEN




 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

CV ketel AWB Thermomaster

Bouwjaar 2017

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




GOOGLE MAPS




Raadhuisstraat 17

9363 CB Marum

0594-643034


info@makelaardijreinette.nl


