
KUBAARD                      KNILLES YNSESSTRJITTE 4 

Mooi en centraal gelegen, vrijstaand woonhuis met houten garage bij sport-/
speelveld in het gemoedelijke en sfeervolle dorp Kubaard.   
Eigen grond 398 m². 

Indeling:     entree, hal, trapopgang, toilet met fonteintje, meterkast,  
 L-vormige kamer met vrij uitzicht op speel-/sportveld en 

mooie (in planken vloer motief) plavuizen vloer, halfopen 
keuken met inbouwapparatuur o.a. gaskookplaat, combi-
oven, afzuigkap, vaatwasser en koelkast, inpandige bijkeu-
ken met witgoedopstelling en cv-installatie (Remeha/2008), 
brede achtertuin op het zuiden, houten garage, grote oprit 
en voldoende zijtuin met mogelijkheden tot zij-aanbouw,  

 2e oprit of extra achterom. 
 

1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, waarvan ouderslaapkamer aan 
achterzijde met vaste inbouwkastenwand en 2 voorslaap-
kamers, complete en recente (vergroot) badkamer met  

 ligbad, douchehoek met regen- en massagedouche, 2e hang-
end toilet, wastafelmeubel, dakvenster en designradiator. 

 
2e Verdieping: via vlizotrap naar aparte 4e logeerkamer en opslagkamer/

gedeelte. 
 













Object kenmerken 

Object type 
 Type woning  : vrijstaand woonhuis en houten garage 
 Bouwjaar   : circa 1990 
 Grond   : eigen grond 
 Ligging   : in rustige woonstraat met alleen bestemmingsverkeer 

Inhoud en oppervlakte 
 Perceel oppervlakte : 398 m² 
 Inhoud   : 325 m³ 
 Woonoppervlakte :   95 m² 
 Aantal kamers  : 4 
 Aantal slaapkamers : 3 
 Aantal woonlagen : 3 

Technische gegevens  
 Verwarming  : cv-verwarmd via combiketel Remeha (2008) 
 Ventilatie   : natuurlijke ventilatie 
 Dak    : geïsoleerd en met pannen bedekt 
 Dakgoten   : houten goten met zinken bekleding 
 Muren   : geïsoleerd en in steen opgetrokken 
 Vloeren   : betonnen vloeren 
 Gevelkozijnen  : houten kozijnen en ramen  
 Beglazing  : dubbele beglazing 
 

Tuin: brede achtertuin op het zuiden, grote oprit en voldoende zijtuin met mogelijk-
heden tot zij-aanbouw, 2e oprit of extra achterom. 

 
Bijzonderheden/opmerkingen: 
* leuk en gemoedelijk woondorp; 
* alle voorzieningen van Wommels op zeer korte afstand; 
* verzorgd interieur o.a. nieuwe vergrote badkamer met dakvenster  
   en designradiator; 
* houten garage/schuur vraagt op bepaalde onderdelen aandacht; 
* kortom, vrijstaand wonen op centrale locatie in de regio. 

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, 22 maart 2019 



Ligging/locatie 

Adres gegevens 
Adres    : Knilles Ynsesstrjitte 4 
Postcode / plaats  : 8732 EM Kubaard 







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 


