
Luxe vrijstaand herenhuis met 
garage en veranda in een jonge 
woonwijk op 448 m² eigen 
grond.

W F DE BOERSTRAAT 32

9367 RT DE WILP

€ 349.000 K.K.



INLEIDING

W F DE BOERSTRAAT 32, 9367 RT DE WILP


Op een mooie vrije locatie deels aan het water staat deze royale vrijstaande woning met 
een inpandige garage op een kavel van 448 m². De woning is gebouwd in 2011 en kent 
veel luxe zoals vloerverwarming op de gehele begane grond en ook op de verdieping, in 
2017 is de veranda aangebouwd, er zijn 18 zonnepanelen er is een luxe keuken en  een 
luxe grote badkamer.

Kortom deze woning nodigt u op alle fronten uit om te komen bekijken. Alles is af en 
goed onderhouden.

De ligging is ideaal, in een kleine jonge woonwijk aan de rand van het dorp met een 
vijverpartij aan de achterzijde. Het naburige dorp Marum ligt op 3 kilometer, ook de A7 
is in korte tijd te bereiken en brengt u naar Heerenveen, Leeuwarden, Drachten, 
Groningen en Assen.




LIGGING EN INDELING

W F DE BOERSTRAAT 32, 9367 RT DE WILP


Begane grond

entree, ruime hal met meterkast, 
trapopgang,  modern toilet, plavuizen 
vloer met vloerverwarming, 
lambrisering aan de wanden. Heerlijk 
lichte woonkamer met veel 
woonoppervlak en openslaande 
tuindeuren, open keuken met 
kookeiland en natuurstenen aanrecht, 
fornuis met 6 pits gaskookplaat, 
schouw, vaatwasser, koelkast en 
vriezer, extra kastruimte. Via de 
openslaande tuindeuren naar de 
veranda met het vlonder terras.

Via de hal naar de geheel betegelde 
bijkeuken  met  aansluitingen  voor 
wasmachine en droger. Vanuit de 
bijkeuken toegang tot de geïsoleerde 
garage met warm en koud water 
aansluiting, waardoor deze ruimte 
eenvoudig om te bouwen is naar een 
levensloopbestendige woning ( ook 
vloerverwarming aanwezig ).






Eerste verdieping

overloop,  3 slaapkamers waarvan 2 
royaal, 1 slaapkamer heeft een 
inloopkast, hoge plafonds, 
paneeldeuren,  de badkamer is zeer 
groot en luxe uitgevoerd met een toilet,  
ligbad ( bubbel ), luxe douchehoek en 
wastafel met meubel.

Via vlizotrap naar zolder.




Overdracht

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, herenhuis, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2011

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Samengesteld

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 448 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 141 m²

Inhoud 597 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

28 m²

Oppervlakte externe bergruimte 6 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

13 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Type Tuin rondom

Oriëntering Noord-oost

Staat Prachtig aangelegd

 

CV ketel

Bouwjaar 2011

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

KENMERKEN




 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Vloerverwarming

Zonnecollectoren

Parkeergelegenheid Inpandige garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft ventilatie Ja

KENMERKEN
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Raadhuisstraat 17

9363 CB Marum

0594-643034


info@makelaardijreinette.nl


