
PINGJUM              KERKPAD 3 EN KERSTRAAT 18 

Te koop (tezamen) Kerkpad 3 en Kerkstraat 18 te Pingjum. Geheel gereno-
veerd (2013) stijlvol vrijstaand woonhuis (oude diaconie) en een op 100 m 
afstand gelegen schuur/garage van 100 m². Eigen grond totaal: 266 m². 

Indeling:     entree, hal met sier plavuizenvloer, meterkast (nieuw), trap-
opgang, modern toilet met fonteintje, moderne badkamer 
met ruime douchehoek en wastafelmeubel, bergkast met cv-
installatie en witgoedopstelling, gezellige en sfeervolle  

 L-vormige kamer met balkenplafond, openslaande tuin-
deuren en houtkachelaansluiting, via doorloop naar open 
luxe keuken met inbouwapparatuur o.a. quooker, inge-
bouwd koffieappararaat, 5-pits gaskookplaat/fornuis,  

 combi-oven, afzuigkap, vaatwasser, koelkast, vriezer en 
veel opberg/kastruimte, fijne en beschutte achtertuin met 
sierbestrating, hout-overkappng en houten veranda/
terrasoverkapping, vrij achterom, op ca. 100 m (achter de 
woning gelegen) grote schuur ( 550 m³) voor opslag-, hob-
by- of atelierruimte met deels verdiepingsetage, elektra- en 
wateraansluiting, betonnen vloer en eigen toilet. 

 

1e Verdieping: overloop met vaste kledingkast, 3 knusse slaapkamers met 
dakkapellen, waaronder grote ouderslaapkamer met vaste 
inbouwkasten.   















Object kenmerken 

Object type 
 Type woning  : vrijstaand woonhuis (voormalige diaconie) 
 Bouwjaar   : circa 1865, gerenoveerd 2013 
 Grond   : eigen grond 
 Ligging   : op idyllische locatie rondom historische Victoriuskerk 

Inhoud en oppervlakte 
 Perceel opp. totaal : 266 m² 
 Inhoud    : 325 m³ 
 Woonoppervlakte : 100 m² 
 Aantal kamers  : 4 
 Aantal slaapkamers : 3 
 Aantal woonlagen : 2 

Technische gegevens  
 Verwarming  : cv-verwarmd via combiketel Intergas (2012) 
 Ventilatie   : natuurlijke ventilatie 
 Dak    : geïsoleerd en met pannen bedekt 
 Dakgoten   : houten goten met zinken bekleding 
 Muren   : geïsoleerd en in steen uitgevoerd 
 Vloeren   : betonnen begane grondvloer, houten verdiepingsvloer 
 Gevelkozijnen  : houten kozijnen en ramen  
 Beglazing  : dubbele beglazing 

Tuin: fijne en beschutte achtertuin met sierbestrating, hout-overkapping en houten 
veranda/terrasoverkapping en vrij achterom. 

Bijzonderheden/opmerkingen: 
* goede staat van onderhoud; 
* volledig geïsoleerd, lage energiekosten; 
* nieuwe ramen, kozijnen en nieuw elektra, gestucte wanden; 
* stijl- en sierelementen o.a. paneeldeuren, balkenplafond, raamstijlen, dakkapellen;  
* massief eiken houten vloer op begane grond, massief grenen vloer op verdieping; 
* extra schuur met eigen elektra, warm en koud water, toilet en eigen huisnummer; 
* het woonhuis en schuur worden in één geheel verkocht, dus niet apart! 
* Kortom: instapklaar woonhuis met als extra de grote schuur! 

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, 20-09-2018 



Ligging/locatie 

Adres gegevens 
Adres    : Kerkpad 3 en Kerkstraat 18 
Postcode / plaats  : 8749 GN Pingjum 









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 


