
WARNS                       ATS BONNINGHAWEI 3  

In landelijke stijl gebouwde vrijstaande woning met garage aan de rand 
van het dorp in een licht glooiend landschap en nabij IJsselmeerkust, 
Gaasterlandse bossen en de Friese meren. Eigen grond 567 m².  

Indeling:     entree, hal met plavuizen vloer, trapopgang, toilet met  
   fonteintje, meterkast, ruime u-vormige kamer met schuifpui  
   en sfeervolle houten vloerdelen (white-washed), via doorloop 
   naar open woon-/leefkeuken met vrij landelijk uitzicht, plavui-
   zen vloer en stijlvol keukenblok, diverse inbouwapparatuur,  
   geïsoleerde garage, heerlijke tuin rondom met gazon, zonne- 
   terras en vrij uitzicht aan achterzijde, mooie siertuin voorzijde.  
 
Verdieping: grote overloop met dakvenster en berging, ouderslaapkamer  
   met vaste inbouwkastenwand, 2 voorslaapkamers, volledig  
   voorzien van laminaat vloeren, complete badkamer voorzien 
   van dakvenster, ligbad, douchehoek, 2e toilet, designradiator 
   en wastafelmeubel met wasmachine-aansluiting. 
   Via vaste trap naar ruime bergzolder met dakvensters met  
   mogelijkheid voor meerdere slaapkamers. 
 
Bijzonderheden: *compleet woonhuis met een plezierige woon- en leefstijl; 
                            *gehele dag zon rondom het huis. 











Object kenmerken 

Object type 
 Type woning  : uiterst verzorgd vrijstaand woonhuis  
 Bouwjaar   : ± 1996 
 Grond   : eigen grond 
 Ligging   : op prima plek aan de rand van het dorp  

Inhoud en oppervlakte 
 Perceel oppervlakte : 567 m² 
 Inhoud   : 425 m³ 
 Woonoppervlakte : 140 m² 
 Aantal kamers  : 4 
 Aantal slaapkamers : 3 
 Aantal woonlagen : 3 

Technische gegevens  
 Verwarming  : cv-verwarmd, via HR combiketel (Daalderop, 2002)  
 Dak    : geïsoleerd met pannen gedekt  
 Dakgoten   : omtimmerde goten met zinken binnenwerk  
 Buitenmuren  : geïsoleerde spouwmuren (garage idem) 
 Vloeren   : betonnen begane grond- en houten verdiepingsvloeren  
 Gevelkozijnen  : hardhouten kozijnen, ramen en deuren 
 Beglazing  : geheel dubbele beglazing 
 

Tuin: heerlijke tuin rondom met gazon, zonneterras en vrij uitzicht aan achterzijde, 
mooie siertuin aan voorzijde.  
 

Bijzonderheden/opmerkingen: 
* compleet woonhuis met een plezierige woon- en leefstijl; 
* volledig geïsoleerd; 
* draai-/kantelramen; 
* gehele dag zon rondom het woonhuis; 
* mooie ligging aan de rand van het dorp; 
* vrij landelijk uitzicht aan achterzijde; 
* ZuidwestFriesland (optima forma) is landschap, cultuur, ruimte en watersport! 

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, 4 mei 2018 



Ligging/locatie 

Adres gegevens 
Adres    : Ats Bonninghawei 3 
Postcode / plaats  : 8721 HA 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 


