
Vrijstaande woning met 
vrijstaande garage/ schuur.

RANDEL 10

9363 HC MARUM

€ 249.000 K.K.



INLEIDING

RANDEL 10, 9363 HC MARUM


Aan één van de oudste straatjes van Marum staat deze vrijstaande woning met 
vrijstaande garage op een royale kavel van 600 m².

Het oorspronkelijke bouwjaar is 1927 maar 22 jaar geleden is de woning geheel 
gemoderniseerd. Het is een hele nette woning die goed onderhouden is, boven zijn er 3 
slaapkamers en de badkamer is op de begane grond. Er is een royale vrijstaande stenen 
garage.

De tuin is rondom en fraai aangelegd en de ligging is op het zuidwesten.




In het dorp zijn 2 basisscholen,  een goed geoutilleerd winkelcentrum, goed openbaar 
vervoer en voldoende sportvoorzieningen zijn aanwezig.

De ligging is ideaal. Of u nu werkt in Heerenveen, Leeuwarden, Drachten, Groningen of 
Assen via de A7 bent u er in korte tijd.




LIGGING EN INDELING

RANDEL 10, 9363 HC MARUM


Begane grond

zijentree, hal met  voordeur van 
kunststof met dubbel glas, structuur op 
de muren, trapopgangen meterkast. L – 
vormige woonkamer met laminaatvloer , 
de gashaard is afgesloten, verwarming 
middels radiatoren. Er komt veel 
daklicht binnen door de raampartij voor 
en 2 opzij.  Gesloten keuken met keuken 
in rechte opstelling voorzien van een 
afzuigkap, gaskookplaat en oven.

Royale bijkeuken, betegeld met 
aansluitingen voor de wasmachine en 
droger, verwarmd middels een radiator. 
Toiletruimte met fontein, badkamer met  
douchehoek en wastafel.

Achterdeur naar de tuin en garage. 
Stenen garage met zolder.




Eerste verdieping

overloop en 3 keurige slaapkamers met 
alle drie kunststofkozijnen.




Tuin

De ligging is op het zuidwesten, heerlijk 
veel zon, fraai aangelegd. Er is een deel  
gemeentegrond in gebruik.  






Bijzonderheden

Nieuwe muur rondom

Grotendeels kunststof kozijnen

Keurig onderhouden woning

3 slaapkamers

Vrijstaande garage

CV ketel  Daalderop 8 jaar

Meterkast met 4 groepen en glasvezel 

Royaal perceel



Overdracht

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1927

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 600 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 110 m²

Inhoud 412 m³

Oppervlakte externe bergruimte 44 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Nabij snelweg

Nabij openbaar vervoer

Type Tuin rondom

Oriëntering Zuid-west

Staat Prachtig aangelegd

 

Uitrusting

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja
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Raadhuisstraat 17

9363 CB Marum

0594-643034


info@makelaardijreinette.nl


