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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

2008


VILLA


6


682m³


166m²


517m²








9m²


cvketel


hrglass


A



Omschrijving
Nieuw in de verkoop;




Prachtige vrijstaande statige villa met aangebouwde garage en fraaie tuin aan doorgaand 
vaarwater met eigen aanlegsteiger voor sloep etc. Deze villa is ruim bemeten, 166 m2 wonen 
verdeeld over 3 verdiepingen op een perceel van maar liefst 517 m2

Bolsward is een plezierig plek om te wonen. De stad, één van de Friese Elf Steden, biedt een ruim 
aanbod aan voorzieningen, zoals ruime winkelstand, voldoende aanbod van scholen, vele sport 
faciliteiten en plezante horeca. Kortom goed toeven. De woning is op korte afstand gelegen van 
de toegang tot de snelweg, zodat bijvoorbeeld Amsterdam in 1 uur autorijden is te bereiken. Met 
het huidige thuis werk tijdperk dus een prima optie. 

Uw nieuwe woning is goed onderhouden door haar huidige bewoner/eigenaar en voorzien van 
alle moderne gemakken en voorzieningen. Bouwjaar 2008. De woning beschikt over een goed 
werkende CV installatie, 24 zonnepanelen welke jaar in jaar uit ongeveer 6000 kWh leveren, 
degelijke hardhouten kozijnen voorzien van HR++ beglazing. Fraaie keuken en bijkeuken, 5 
slaapkamers, ruime badkamer. Kortom alles in orde






Entree, hal, toilet, meterkast, toegang tot de ruime woonkamer, strak afgewerkt, vloer voorzien 
van vloerverwarming, hardhouten kozijnen met HR++ beglazing, strakke wandafwerking, 
eetkamer, moderne open keuken, voorzien van alle gebruikelijke moderne apparatuur, bijkeuken 
met aansluitingen voor uw wasapparatuur. 




3 royale slaapkamers, allen goed afgewerkt, de afmeting zijn ruim bemeten, zie plattegronden, 
voldoende bergruimte, royale overloop, ruime badkamer met modern sanitair.




2 slaapkamers, royale bergruimte. Door de hoogte van de woning is deze 2e verdieping een 
volwaardige woonverdieping.




Type hier een tekst. Of vul de tekst in Kolibri.




De tuin is ruim bemeten en heeft een gunstige zonligging. Door de aanleg van diverse 
zonneterrassen biedt de tuin veel privacy. De achtertuin grenst aan vaarwater, beperkte 
doorvaarthoogte, met terras aan het water en aanmeer mogelijkheden voor een sloep/vlet. 




Type hier een tekst. Of vul de tekst in Kolibri.




- vrijstaande villa

- aan vaarwater voor klein schip i.v.m. vaste bruggen

- 1 uur rijden afstand van Amsterdam

- 24 zonnepanelen opbrengst 6000 kWh per jaar

- 5 slaapkamers

- riante tuin rondom




Type hier een tekst. Of vul de tekst in Kolibri.













































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Lijst van zaken



webspace.yisual.com/de berchein21

De Berchein 21, Bolsward

Scan deze code en 

bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning 

online!

https://edisonweg53k.nl/


Graspieper 18


8532 AV Lemmer





088-4333999 | michiel@huizenlinq.nl


huizenlinq.nl

Heeft u

interesse?





