
* Vrijstaande woning



* Slaapkamer en badkamer op 
de begane grond




* 140 m2 woonoppervlakte

VAN AKENWEI 33

9248 ST 
SIEGERSWOUDE

€ 299.000 K.K.



INLEIDING

VAN AKENWEI 33, 9248 ST SIEGERSWOUDE


Royale vrijstaande woning met garage en schuur op een perceel grond van 786 m². De 
woning staat aan de rand van het dorp. 




Het dorp De Wilp met alle basisvoorzieningen ligt op korte afstand. 




De woning is grotendeels voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing. 




In de zonnige royale tuin staan 2 prielen / tuinhuizen. Zo is er altijd een geschikt plekje 
om te zitten. 




Naast de badkamer op de begane grond is er ook een riante slaapkamer. Op de 
verdieping zijn 4 slaapkamers. 



LIGGING EN INDELING

VAN AKENWEI 33, 9248 ST SIEGERSWOUDE


Begane grond

entree, ruime centrale hal, ruime L 
vormige woonkamer, eetkeuken 
voorzien van aanrecht met keramische 
kookplaat, oven, koelkast, 
inbouwkasten. Grote proviandkast en 
toiletruimte, CV - kast. Via ruime 
bijkeuken naar de badkamer met 
wastafelmeubel en doucheruimte. 
Achterhal met deur naar royale 
slaapkamer met inbouwkasten en ook 
achterdeur naar terras. 




Vanuit de keuken is een kleine hal te 
bereiken met de trap naar boven.




De plattegronden bieden u een goed 
overzicht van de woning. 




Eerste verdieping

Overloop met berging. In totaal zijn er 4 
slaapkamers.




Tweede verdieping: Berging.




Tuin

Er is een diepe achtertuin met diverse 
zitjes. Ook  staan er 2 tuinhuizen / 
prieel. Achterop het terrein staat nog 
een grote schuurruimte/berging. 




Bijzonderheden

Ruime woning.

Slaapkamer en badkamer op begane 
grond.

4 slaapkamers op de verdieping.

CV Verwarmd

Zeer diepe zonnige tuin.

Prieel / tuinhuis.

Houten garage.

Grotendeels kunststof kozijnen.

De plattegronden geven u een goede 



Overdracht

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1937

Dakbedekking Asbest

Bitumen

Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 786 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 139,5 m²

Inhoud 544 m³

Oppervlakte externe bergruimte 57 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In bosrijke omgeving

Platteland

Vrij uitzicht

 

Tuin

Type Tuin rondom

Oriëntering West

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

KENMERKEN




CV ketel

CV ketel Vaillant

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2009

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Vrijstaande houten garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN




TEKENINGEN




TEKENINGEN




GOOGLE MAPS




Raadhuisstraat 17

9363 CB Marum

0594-643034


info@makelaardijreinette.nl


