
ARUM              OUDE KERKSTRAAT 2 

Romantisch en gezellig, voormalig dorpsboerderijtje met bergschuur en vrij 
achterom in oude dorpshart van Arum. eigen grond 92 m². 

Indeling:     entree, voorportaal/hal met garderobe en toilet, eetkamer 
met balkenplafond, via doorloop van schoonmetselwerk, 
woonkamer met balkenplafond, keuken met keukenblok en 
inbouwapparatuur o.a. vaatwasser, oven, gaskookplaat en 
afzuigkap, klein terras onder overkapping, bergschuur en 
vrij achterom.  

 

Verdieping: gang, 3 slaapkamers, waarvan één voorzien van inloopkast 
en dakkapel, één voorzien dakkapel en één voorzien van 
vaste kast, bergkamer en badkamer met wastafel, douche-
hoek-/cabine, wasmachine-aansluiting en dakvenster, via 
vlizotrap naar royale bergzolder (4m hoogte). 

 
Bijzonderheden: *centrale ligging tussen Bolsward, Harlingen en Afsluitdijk; 
 * lage maandlasten, goedkoper dan huren; 
 *bijzonder en karakteristiek geheel. 
 
 
 









Object kenmerken 

Object type 
 Type woning  : voormalig dorpsboerderijtje met bergschuur en achterom  
 Bouwjaar   : 1890 
 Grond   : eigen grond 
 Ligging   : in oude dorpshart van Arum 

Inhoud en oppervlakte 
 Perceel oppervlakte : 92   m² 
 Inhoud   : 325 m³ 
 Woonoppervlakte : 115 m² 
 Aantal kamers  : 6 
 Aantal slaapkamers : 3 
 Aantal woonlagen : 3 

Technische gegevens  
 Verwarming  : cv-verwarmd combiketel Intergas (2009) 
 Ventilatie   : natuurlijke ventilatie 
 Dak    : hout onderschoten en met dakpannen bedekt 
 Dakgoten   : houten goten met zink bekleed  
 Muren   : aan binnenzijde geïsoleerd 
 Vloeren   : begane grond beton, verdiepingsvloeren hout 
 Gevelkozijnen  : houten kozijnen en ramen 
 Beglazing  : deels dubbele beglazing   

Tuin:   klein terras onder overkapping, bergschuur en vrij achterom. 

Bijzonderheden/opmerkingen: 
- gezellig en knus woonboerderijtje; 
- vrij achterom; 
- rustig wonen in rustiek geheel; 
- centrale ligging tussen Bolsward, Harlingen en Afsluitdijk; 
- lage maandlasten, goedkoper dan huren; 
- bijzonder en karakteristiek geheel. 

De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld. Aan onjuist- en/of onvolkomenhe-

den in deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  

Agricola makelaardij Bolsward, 27 juli 2017 



Ligging/locatie 

Adres gegevens 
Adres    : Oude Kerkstraat 2 
Postcode / plaats  : 8822 VR Arum 







Bent u geïnteresseerd? 
 
Mede namens de verkopers danken wij u voor de door u getoonde interesse. 
 
Heeft u vragen, of wilt u het object bezichtigen, neem dan contact met ons op of 
komt u eens binnen in ons kantoor. 
 
Wilt u weten wat uw woning waard is? Wij doen gratis een vrijblijvende  
waardebepaling van uw huidige woning. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Agricola Makelaardij 

 
 
Agricola Makelaardij, sinds 1992 actief en bekend in de regio Bolsward, Sneek-
ZuidwestFriesland, voor al uw woonwensen. 
 
Onze dienstverlening strekt zich uit tot alle onroerend goed zaken van verkoop tot 
aankoop, huur of verhuur, advisering en taxaties. Tevens staat onafhankelijkheid en 
deskundigheid bij ons hoog in het vaandel. Met als uitgangspunten kennis en weder-
zijds vertrouwen. 

Aan onvolkomenheden in deze brochure kunnen geen aanspraken worden ontleend 


