
WARNS                          KLIPPER 1 

Mooi gelegen aan grootscheeps open vaarwater, deze vrijstaande Zweedse 
semi-bungalow/landhuis om te wonen en te werken met dubbele overkapte 
parkeerplaats/carport op een royaal perceel van ca. 1000 m² eigen grond. 

Indeling:     entree, centrale hal, meterkast, toilet, trapopgang, royale ka-
mer met erker, tuindeur,  houtkachelaansluiting en prachtig 
vrij uitzicht over het water, woonkeuken met keukenblok 
met inbouwapparatuur o.a. gaskookplaat, oven, koelkast, 
afzuigkap, vaatwasser en magnetron, 5 slaapkamers, waar-
van één in gebruik is als kantoor en één opgedeeld is in-
loopkledingkast en computerhoek, badkamer voorzien van 
douchehoek, ligbad, wastafelmeubel en designradiator, bij-
keuken, buitenveranda, groot overkapt vlonderterras, tuin 
aan het water. 

 
Verdieping: overloop, aparte logeer-/gastenslaapkamer en grote bergzol-

der (eventueel meer extra (slaap)kamers mogelijk). 
 

Bijzonderheden: * prima oerdegelijk (Zweeds) isolatiepakket; 
 * eigen ligplaats in naastgelegen jachthaven is in goed  
     overleg bij prijs inbegrepen. 
  
 ; 









Object kenmerken 

Object type 
 Type woning  : vrijstaande Zweedse semi-bungalow / landhuis 
 Bouwjaar   : 1997 
 Grond   : eigen grond 
 Ligging   : Aan open vaarwater (Johan Frisokanaal) 
 

Inhoud en oppervlakte 
 Perceel oppervlakte : ca. 1.000 m² 
 Inhoud   : 825 m³ 
 Woonoppervlakte : 273 m² 
 Aantal kamers  : 8 
 Aantal slaapkamers : 5 
 Aantal woonlagen : 2 

Technische gegevens  
 Verwarming  : cv-verwarmd via combiketel Remeha  
 Ventilatie   : mechanische ventilatie 
 Dak    : geïsoleerd dakconstructie met pannen gedekt 
 Dakgoten   : houten goten met zink bekleed 
 Muren   : geïsoleerde muren 
 Vloeren   : houten vloeren 
 Gevelkozijnen  : houten kozijnen en ramen 
 Beglazing  : dubbele beglazing 

Tuin: buitenveranda, groot overkapt vlonderterras, tuin aan het water. 

Bijzonderheden/opmerkingen: 
* mooie ligging om te wonen en te werken aan water; 
* prima oerdegelijk (Zweeds) isolatiepakket; 
* eigen ligplaats in naastgelegen jachthaven is in goed overleg bij prijs inbegrepen; 
* grensafscheidingen/afbakeningen inzake wederzijdse privacy met buurman zijn  
   goed bespreekbaar en naar ieders wensen te realiseren;  
* na aankoop volgt kadastrale meting om onduidelijkheden te voorkomen;   
* royale kavel, veel woonoppervlakte en inhoud; 
* Bijzonder woon-/werkobject. Uitstekende kans voor de liefhebber! 

Agricola makelaardij Bolsward, 31 augustus 2018 

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

den in deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  



Ligging/locatie 

Adres gegevens 
Adres    : Klipper 1 
Postcode / plaats  : 8721 EM WARNS 









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 


