
Royale 2/1 kapwoning met 
bijkeuken en berging met 
carport.

HET LOGEMENT 8

9363 KM MARUM

€ 269.000 K.K.



INLEIDING

HET LOGEMENT 8, 9363 KM MARUM


In een jonge woonwijk in het plan “Alberdaheerd “staat deze moderne royale 2/1 
kapwoning met aangebouwde bijkeuken en berging met carport op een kavel van 245 
m². De woning is gebouwd in 2016 is zeer verzorgd en voorzien van een moderne 
keuken, mooie vloeren, strak afgewerkte wanden, luxe toilet en badkamer en op 2 
verdiepingen zijn 5 slaapkamers gerealiseerd.

De ligging is ideaal, op loopafstand van winkels en basisscholen en op 5 minuten afstand 
van de A7 waardoor u in korte tijd Heerenveen, Leeuwarden, Drachten, Groningen en 
Assen kunt bereiken.

Ook loopt u zo de natuur in. Via het “Malijksepad” wandelt u tussen de weilanden naar 
het “Coendersbos”in Nuis.




LIGGING EN INDELING

HET LOGEMENT 8, 9363 KM MARUM


Begane grond

entree, hal met modern toilet, 
meterkast en trapopgang. Lichte L – 
vormige woonkamer met een kunststof 
schuifpui in de achtergevel, moderne 
open U – vormige keuken voorzien van 
inbouwapparatuur, ruime bijkeuken met 
aansluiting voor de wasmachine en 
droger, deur naar de tuin en doorgang 
naar de ruime berging met carport.




Eerste verdieping

overloop, 3 slaapkamers en een 
moderne complete badkamer met 
ligbad, dubbele wastafel, douche en 
toilet. Ouderslaapkamer met inloopkast.




Tweede verdieping

overloop, royale slaapkamer met 
dakraam en speelse wandkast afwerking 
met verlichting, 2e slaapkamer met 
dakraam en eenzelfde wandafwerking, 
kast met hierin de CV ketel en 
afzuigunit.




Via vlizotrap is nog een berging te 
bereiken.




Tuin

voortuin op het zuiden, verzorgd met 
gazon, bestrating en beplanting. 
Achtertuin met bestrating, gazon, terras 
en houten veranda met schuur.






Bijzonderheden

Royale 2/1 kapwoning

Vloerverwarming met een plavuizen 
vloer ( keramisch hout ) op de begane 
grond

Bijkeuken met voldoende ruimte voor 
witgoed en extra koelkast/vriezer
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Raadhuisstraat 17

9363 CB Marum

0594-643034


info@makelaardijreinette.nl


